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για τη γειτονιά και τις ταράτσες στα Εξάρχεια
εγχείρημα πουλιά

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
fb “εγχείρημα πουλιά - birds project”

www.birdsproject.net 
email: nest@birdsproject.net 

τηλ. 6974151193

Προς όλους τους ενοίκους 
και τον διαχειριστή της πολυκατοικίας.

 Ομάδα διοργάνωσης: Τα πουλιά
 (εκκινητής) Πάρης Λεγάκης

Πανδώρα Γιαμαλίδου 
Ελένη Μαστρογεωργοπούλου

Δάφνη Σοφιανοπούλου 

 Θα θέλαμε να σας καλέσουμε σε μια ιδιαίτερη μουσική εκδήλωση που θα γίνει στις 
ταράτσες της γειτονιάς των Εξαρχείων και να σας προσκαλέσουμε σε μια συζήτηση/γιορτή που 
θα ακολουθήσει ακριβώς μετά στη ταράτσα του Σινεμά ΒΟΞ.

Για μία μέρα, ζητάμε από κάθε πολυκατοικία να φιλοξενήσει μία/έναν μουσικό την ώρα της 
δύσης του ηλίου στην ταράτσα. Λόγο της κοντινής απόστασης των πολυκατοικιών, ο κάθε 
μουσικός θα μπορεί ν’ ακούει τους άλλους στις απέναντι ταράτσες και μαζί να δημιουργήσουν 
ένα ηχοτοπίο. Η μουσική που θα παίξουν θα είναι ατμοσφαιρική και αυτοσχεδιαστική κυρίως 
με φυσικά μουσικά όργανα.
 
 Σας καλούμε την ώρα της μουσικής εκδήλωσης ν’ ανεβείτε στην δικιά σας ταράτσα 
για να βιώσετε αυτή την ιδιαίτερη εμπειρία και αν επιθυμείτε, να συμμετέχετε ενεργά 
δημιουργώντας την δικιά σας δράση. Π.χ. να ανεβάσετε μια καρέκλα, να οργανώσετε ένα 
δείπνο για εσάς και τους φίλους σας, να συμμετέχετε στην μουσική εκδήλωση με αυτοσχέδια 
μουσικά όργανα (π.χ. κατσαρόλα), ν’ απλώσετε τα σεντόνια σας, να φυτέψετε μια γλάστρα, 
και ότι άλλο μπορείτε να φανταστείτε! Επιθυμία μας είναι να σας βοηθήσουμε στην υλοποίηση 
των δράσεων σας, εφόσον δεν είναι υπερβολικά απαιτητικές. Eλπίζουμε πως η εκδήλωση θα 
γίνει αφορμή για να συναντηθούν οι ένοικοι μεταξύ τους στη ταράτσα, αλλά και αφορμή για να 
πετάξουμε όλοι μαζί φαναράκια! Μετά το τέλος της μουσικής εκδήλωσης θα συναντηθούμε 
στην ταράτσα του Σινεμά ΒΟΞ για να μοιραστούμε την εμπειρία μας, για να συζητήσουμε για 
τη γειτονιά και για να κλείσουμε εορταστικά την όλη μέρα.

ελάτε να φανταστούμε μαζί

ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΑΛΛΑ
Για λόγους ασφάλειας, στην ταράτσα της κάθε πολυκατοικίας καλούνται ν’ανεβούν ένας φιλοξενούμενος 
μουσικός και οι ένοικοι της ίδιας της πολυκατοικίας εκτός και αν συμφωνήσουν οι ίδιοι διαφορετικά, 
δηλαδή, να καλέσουν φίλους τους. Επίσης, ο κάθε συμμετέχοντας φέρει ατομική ευθύνη για την 
συμμετοχή και την ασφάλειά του. Η εκδήλωση θα βιντεοσκοπηθεί με κάμερες από απόσταση. Ζητάμε 
την κατανόηση από τους κατοίκους για την μουσική παρέμβαση.

Επικοινωνείστε μαζί μας αν είστε:
- ένοικος και θα θέλατε να πάρετε πρωτοβουλία, 
- διαχειριστής της πολυκατοικίας, 
- ή ένοικος και μένετε στον τελευταίο όροφο,
για να βρείτε το κλειδί προς τη ταράτσα σας και την φαντασία όλων μας!
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που συμμετέχουν
ήδη

ΓΙΑ ΑΦΙΣΟΚΟΛΛΗΣΗ 
Ε Ν Τ Ο Σ / Ε Κ Τ Ο Σ 
ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΗΣ 
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ 
ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 
ΤΩΝ ΕΝΟΙΚΩΝ

Αν θέλετε να συμμετάσχετε στείλτε μας: 
όνομα υπέυθυνου που θα ανοίξει την ταράτσα σ’έναν μουσικό, κουδούνι, διεύθυνση, 
τηλ. και email. 
Αν θέλετε να οργανώσετε κάποια δική σας δράση πείτε μας τι σκέφτεστε!
Θα χαρούμε να συναντηθούμε από κοντά για ότι χρειαστείτε. 

www.laserprinting.gr

ΣΤΗΝ ΤΑΡΑΤΣΑ ΣΑΣ
1 Ιουνίου 2018
Παρασκευή
Έναρξη 20:11 

Λήξη μουσικής 21:11
Ιπτάμενα φαναράκια
Επικοινωνείστε μαζί μας*

Συνάντηση 21:41 
Σινεμά ΒΟΞ 

Invitation/Call



Invitation/Call

for the neighborhood and the rooftops in Exarcheia
birds project

COMMUNICATION
fb “εγχείρημα πουλιά - birds project”,

www.birdsproject.net 
email: nest@birdsproject.net, 

τηλ. +30 6974151193

To: All the residents and 
the landlord of the building

Organizing team: The birds
 (ek-kinitis) Paris Legakis

Pandora Giamalidou 
Eleni Mastrogeorgopoulou

Dafni Sofianopoulou

AT YOUR ROOFTOP
June 1, 2018
Friday
Time 20:11

End of musical event: 21:11
Flying lanterns
Contact us*
 
Meeting 21:41
VOX Cinema

 We would like to invite you in a unique musical event that will take place on the 
rooftops of Exarchia neighborhood and to a discussion-celebration that will follow afterwards on 
the rooftop of VOX Cinema.

For one day, we are asking from the residents of each resident-building to host one 
musician on their rooftop, at the time of the sunset. Because of the close distance of the buildings, 
each musician will be able to hear the others and together they will create a soundscape. The mu-
sic that they will play will be atmospheric and experiemntal mainly with natural musical instruments.  
 
 We invite you to go up on your own rooftop at the time of the musical event, in order 
to experience this unique event and if you want, to participate actively by 
creating your own action. For example, to take with you a chair, to organize a dinner for you 
and your friends, to participate in the musica event with improvised instruments (e.g. pot), to 
hang your sheets/clothes, to plant a flowerpot, and whatever else you can imagine! We hope 
that we will help you in the realization of your actions, as long as they are not too demanding. 
We hope that the event will be an occasion for people to  meet and an occasion to fly all to-
gether lanterns! After the end of the musical event we will meet at the rooftop of VOX 
Cinema to share our experience, to discuss about the neighbourhood and to close the day 
with a celebration.

come to imagine together

SAFETY & MORE
For safety reasons, we are asking in each rooftop to go up only the residents of the building and the host-
ing musician, except if the residents have decided differently, meaning, if they want to invite their friends. 
Additionally, each participant has individual responsibility for his safety and security. The event-celebration 
will be documented with cameras from a distance. We are asking the understanding of the residents for 
the music intervention.  

Contact us if you are:
- resident and you would like to take initiative,
- landlord of the building,
- or resident and you live at the last floor,
in order to find the key of the rooftop and of our imagination!

Thank you for imagining with us*

FOR ATTACHMENT 
INSIDE/OUTSIDE 
THE MAIN EN-
TRANCE OF THE 
BUILDING WITH 
THE CONSENSUS 
OF THE RESIDENTS

If you want to participate send us:
the name of the responsible person who will open the rooftop to one 
musician, doorbell, address, telephone number and email. If you want to 
organize your own action, please, tell us what your are thinking!
We will be glad to meet you in person for whatever you will need.

key to 
rooftop
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rooftopos

www.laserprinting.gr

the key to 
rooftopos


