


Εισαγωγή

Τι είναι τα feminist chat tables; Γιατί feminist, με ποιο τρόπο chat, ποια tables; Τι 
ακριβώς συνέβη, πότε και από ποιες; Θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σε όλα τα 
παραπάνω και να μεταφέρουμε όσο καλύτερα μπορούμε την αγωνία, τα διλλήματα, τα 
συν και τα πλην και φυσικά τη συνολική μας εμπειρία από τη συγκεκριμένη εκδήλωση 
σε άλλες συλλογικότητες με κοινούς προβληματισμούς, για να βρεθούμε πιο κοντά και - 
γιατί όχι – να πειραματιστούμε και μαζί.

Τι είναι τα feminist chat tables;

Τα feminist chat tables είναι μία εκδήλωση που διοργανώσαμε ως μπάσταρδες με μνήμη 
reloaded στις 25 Ιουνίου του 2015 στον χώρο της Φάμπρικα Υφανέτ. Οι στόχοι της 
εκδήλωσης ήταν τρεις: να παρουσιαστούν οι φεμινιστικές ομάδες που έδρασαν στη 
Θεσσαλονίκη όλη τη δεκαετία του ’80, να ανοίξουν συζητήσεις γύρω από τα μεγάλα μέχρι 
και σήμερα φεμινιστικά debate που ξεκίνησαν τότε και πάνω απ’ όλα να πειραματιστούμε 
συλλογικά με νέους τρόπους επικοινωνίας. 

Πως το αποφασίσαμε;

Ήδη από το 2014 είχαμε ξεκινήσει έναν κύκλο αυτομόρφωσης με τον φιλόδοξο 
τίτλο «Erotic City» με κοινή επιθυμία να συζητήσουμε για τα ζητήματα φύλου και να 
αναζητήσουμε εκφάνσεις έμφυλης καταπίεσης και αντίστοιχες στιγμές αγώνων από τα 
κάτω στην Θεσσαλονίκη.

Ξεκινήσαμε από το σχετικά πρόσφατο παρελθόν και συγκεκριμένα από τα φεμινιστικά 
έντυπα του ’80 που εκδόθηκαν στη Θεσσαλονίκη. Καταρχάς, ενθουσιαστήκαμε με το 
περιεχόμενο των εντύπων, με το πόσο διεισδυτικά, αναλυτικά και επιθετικά στο υπάρχον 
ήταν, πώς συνέθεταν το κοινοτικό αίσθημα και κατέθεταν προσωπικά βιώματα ακόμα 
και από διαφωνούσες πλευρές εντός του φεμινιστικού κινήματος και κυρίως πόσο κοντά 
μας ήταν ως προς τις καταπιέσεις που περιέγραφαν και τις αγωνίες που μας μετέφεραν. 
Αποφασίσαμε να ανασυνθέσουμε την ιστορία των φεμινιστικών αγώνων της πόλης 
και να τους παρουσιάσουμε όπως τους αξίζει δηλαδή ως κομμάτια και της δικής μας 
κινηματικής ιστορίας. Στην πορεία όμως και προσπαθώντας να επιλέξουμε τι και πώς 
θα το προβάλλουμε, αρχίσαμε να συζητάμε για όλα όσα απασχολούσαν τις φεμινίστριες 
εκείνης της εποχής και εμπλουτίζοντας τις κουβέντες και με τους μετα-προβληματισμούς 
που ιστορικά ακολούθησαν, βρεθήκαμε μπροστά στο αδιέξοδο του τι-να-πρωτοπούμε. 
Επίσης πόσο να το αναλύσουμε, από ποια θέση να το κάνουμε και για ποιο λόγο. Δηλαδή 
με ποιο τρόπο αυτό θα γίνει ζωντανό και όχι μία εκδήλωση “Wikipedia” για το δεύτερο 
κύμα του φεμινισμού. Το ένα κείμενο έφερνε το άλλο και η μία συζήτηση ξεκινούσε 
άλλες δέκα. 

Καταλήξαμε ότι τα θέματα είναι τόσο μεγάλα και τόσο δύσκολα που θα ήταν σχεδόν 
αδύνατον να καταλήξουμε σε μια συγκεκριμένη άποψη που θα χωράει τα πάντα κι έτσι 
επιλέξαμε αντ’ αυτού να παραθέσουμε σε μικρές θεματικές ομαδοποιήσεις τα βασικά 
εργαλεία που χρησιμοποιήσαμε εμείς στις συζητήσεις μας και τα debate που μας 
απασχόλησαν.

Αποφασίσαμε ότι δεν μπορούσαμε και δεν θέλαμε να κάνουμε μία εκδήλωση όπου εμείς 
θα λέμε και οι υπόλοιπες θα ακούνε, δεν θέλαμε να μας ρωτάνε ως ειδικές, δεν θέλαμε 
αμήχανες σιωπές ή στημένες τοποθετήσεις αλλά θέλαμε να μπορούμε να κάνουμε 
και εμείς ερωτήσεις και τέλος, θέλαμε να ακούσουμε όλες αυτές τις φωνές που δεν 
έχουμε ξανακούσει. Έτσι αναζητήσαμε μια δομή που θα προσπαθούσε να συμπεριλάβει 



ανθρώπους που συχνά αποκλείονται -για πολλούς και διαφορετικούς λόγους- από τις 
“κλασσικού” τύπου κινηματικές εκδηλώσεις, με τη συνηθισμένη διάκριση του κόσμου 
σε “εισηγητές” και “κοινό”. Προτεραιότητά μας στα chat tables ήταν να δημιουργηθεί 
ένας χώρος ασφάλειας και να δοθεί προτεραιότητα στα υποκείμενα εκείνα που συνήθως 
σιωπούν ή αισθάνονται αμήχανα, όχι βέβαια επειδή δεν έχουν κάτι να πουν αλλά 
γιατί η δομή των συζητήσεων και η αυτονόητη δημόσια έκθεση που προϋποθέτουν, 
δεν διευκολύνει τη συμμετοχή. Θελήσαμε έτσι να προκαλέσουμε και μια παράλληλη 
συζήτηση γύρω από το “παραδοσιακό” μοντέλο των εκδηλώσεων, χωρίς βέβαια σε καμιά 
περίπτωση αυτό να σημαίνει πως φτάσαμε στο σημείο να απορρίψουμε αυτό το μοντέλο 
-άλλωστε και εμείς ως Μπάσταρδες, αλλά και η καθεμιά μας ξεχωριστά μέσα από άλλες 
ομάδες, έχουμε οργανώσει και πάρει μέρος σε τέτοιες, πιο “παραδοσιακές” εκδηλώσεις.
Έτσι λοιπόν σιγά σιγά χτίσαμε την ιδέα των διαφορετικών παράλληλων συζητήσεων σε 
μικρά τραπέζια.  Σχεδιάσαμε ένα παιχνίδι και αναλάβαμε να εξηγούμε στις υπόλοιπες τους 
κανόνες, ώστε να παίξουμε όλες μαζί. Στην πορεία και προσπαθώντας να προβλέψουμε 
ενδεχόμενες τεχνικές δυσκολίες του εγχειρήματος και να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα 
κοιτιόμαστε αμήχανα, προσθέσαμε διάφορες ιδέες που αποδείχτηκαν καθοριστικές, όπως 
το στήσιμο της παράλληλης έκθεσης των εντύπων (που έθετε το ιστορικό πλαίσιο και 
ανασυνέθετε ιστορίες έμφυλων αγώνων της πόλης)  και του live ραδιοφώνου (που ήταν 
διαδραστικό και ενέτεινε τον ενθουσιασμό και τη συμμετοχικότητα στην εκδήλωση). 

Παρακάτω θα τα περιγράψουμε όλα αναλυτικά και στο τέλος ελπίζουμε να καταλάβετε 
γιατί τα θεωρούμε σημαντικά και τα προτείνουμε ως εργαλεία. 

έκθεση εντύπων



Γενική περιγραφή

Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε πρώτα μια χωροταξική περιγραφή της εκδήλωσης, γιατί 
θεωρούμε ότι ο χώρος ήταν καθοριστικός για τη διεξαγωγή της εκδήλωσης. Καταρχάς, 
χρησιμοποιήθηκαν δύο επίπεδα, το ισόγειο και ο 1ος όροφος του κεντρικού κτιρίου στην 
Υφανέτ, χωρισμένα σε 4 διαφορετικές χωρικές ενότητες. Μετά την είσοδο στην αυλή 
του εργοστασίου, στα δεξιά, υπήρχε η έκθεση των φεμινιστικών εντύπων, μαζί με τις 
ανατυπώσεις των τευχών των περιοδικών «Κατίνα» και «Γαία» που είχαμε καταφέρει 
να συγκεντρώσουμε, καθώς και το εισαγωγικό κείμενο της εκδήλωσης. Ακριβώς δίπλα, 
μπροστά στο κεντρικό κτίριο, στέκονταν τα “μικρά μας ανθρωπάκια” ή οι “μετρ” (δύο 
μπάσταρδες, ντυμένες με μια καλή δόση θεατρικής υπερβολής) ενώ στον πρώτο όροφο 
ήταν στημένο το ραδιόφωνο και η κεντρική αίθουσα της εκδήλωσης με τα στρογγυλά 
τραπέζια. Όταν κατέφθανε ο κόσμος στο κεντρικό κτίριο, τα «μικρά ανθρωπάκια» του 
εξηγούσαν με ποιο τρόπο  θα πάρει μέρος στην εκδήλωση προτρέποντάς τον να διαλέξει 
ένα ψευδώνυμο και μία θεματική/τραπέζι. Οι θεματικές που είχαμε οργανώσει ήταν οι 
εξής:

-Φεμινισμοί, Φεμινισμοί και τώρα τι, και τώρα τι;

-Κανείς δεν είναι κανενός, μάρτυς μου είναι ο Θεός

-Aliens in Queer Spaces

-Ψάχνοντας το Βιαστή

-Προσωπικά ζητήματα, συζήτηση κομμένη

-You Porn?

Τα μικρά ανθρωπάκια σημείωναν τα ψευδώνυμα στον μεγάλο άσπρο πίνακά τους και 
μόλις συμπληρωνόταν ο απαιτούμενος αριθμός μπορούσε να ξεκινήσει η συζήτηση και η 
λίστα με τις συμμετοχές άδειαζε για να δηλωθούν νέες συμμετοχές.
Κατά τη διάρκειά της αναμονής και γενικά σε όλη τη διάρκεια της βραδιάς ο κόσμος άκουγε 
μουσική και ενημερωνόταν για την πορεία της εκδήλωσης και για το πότε θα πρέπει να 
προσέλθει στο κάθε τραπέζι   από το «Radio Μπάσταρδες» ένα εικονικό ραδιόφωνο 
που στήσαμε ειδικά για την εκδήλωση και «εξέπεμπε» πραγματικά από τέσσερα μεγάλα 
ηχεία τοποθετημένα ολόγυρα. Όταν ερχόταν λοιπόν η σειρά σου να πας στο τραπέζι που 
επέλεξες και άκουγες το ψευδώνυμο σου να ανακοινώνεται από το ραδιόφωνο, ανέβαινες 
στον 1ο όροφο του κεντρικού κτιρίου. Καθόσουν στο τραπέζι μαζί με τις υπόλοιπες 
συμμετέχουσες και την/τον curator του τραπεζιού. Η curator παρουσίαζε τους κανόνες 
σύμφωνα με τους οποίους θέλαμε να διεξαχθεί η κουβέντα και το κάθε τραπέζι έκανε 
ένα γύρο συζητήσεων από είκοσι λεπτά μέχρι μισή ώρα. Μετά μπορούσες να περάσεις 
από το ραδιόφωνο για να μιλήσεις για την εμπειρία σου (εν είδει «συνέντευξης») ή 
να ξανακατέβεις στο ισόγειο για να διαλέξεις άλλο τραπέζι ή να πιεις μία μπύρα με τις 
υπόλοιπες του τραπεζιού, συνεχίζοντας την κουβέντα σας.



Chat Tables 

Radio Μπάσταρδες

Μετρ

Καφενείο 

Έκθεση Εντύπων



Τα μικρά ανθρωπάκια ή αλλιώς «οι μετρ»

Όπως είπαμε και παραπάνω, οι μετρ ήταν κυρίως υπεύθυνες για να προσκαλούν και να 
οργανώνουν τον κόσμο στα chat-tables καθώς να βοηθάνε τον κόσμο να επιλέξει και να 
γράψει το ψευδώνυμο του στον πίνακα. Ήταν δύο, για να αλληλοϋποστηρίζονται στην 
μετακίνηση ανάμεσα στα chat-tables και στην υποδοχή και στην διαχείριση του κόσμου 
(που αναμενόταν αρκετός... και ήταν!).

Ακολουθεί απόσπασμα από το “Ημερολόγιο μιας μετρ”:

“Η εκδήλωση ξεκινάει. Στεκόμαστε μπροστά στον πίνακα με τις θεματικές και περιμένουμε. 
Τα βλέμματα όλα πάνω μας. Αρχικά, μας κοιτούσαν σαν να περίμεναν ότι η εκδήλωση 
θα γίνει εξ’ ολοκλήρου από εμάς. Το ραδιόφωνο σπάει την αμηχανία και με αντίστροφη 
μέτρηση δηλώνει την αρχή της εκδήλωσης. Ακούγονται τα πρώτα «διαφημιστικά» σποτς 
του ραδιοφώνου και οι πρώτες βασικές οδηγίες. Ο κόσμος αρχίζει να επιλέγει τραπέζι. 
Εμείς είμαστε εκεί να υπενθυμίσουμε πως όσες θέλουν να συμμετέχουν, καλό θα είναι 
να έχουν το όνομα-ψευδώνυμό τους. Το ψευδώνυμο όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια 
δούλεψε αρκετά καλά, καθώς τόνωσε στις συμμετέχουσες την αίσθηση ότι παίζουν 
κάποιον ρόλο, για όσο βρίσκονταν σε αυτούς τους χώρους και τις έκανε πιθανόν να 
ανοιχτούν πιο εύκολα. Άλλες ήρθαν κατευθείαν προς το μέρος μας για να πάρουν το 
χαρτάκι με το όνομά τους και άλλες χρειάστηκαν χρόνο για να προσαρμοστούν ή για 
να «πειστούν» να «παίξουν». Κάθε φορά που κάποιο τραπέζι γέμιζε, μία μετρ πήγαινε 
στο ραδιόφωνο για να ενημερώσει τις συμμετέχουσες ότι θα αρχίσει η συζήτησή τους. 
Άλλα τραπέζια γέμισαν πιο γρήγορα κι άλλα πιο αργά αλλά όλα κέντρισαν το ενδιαφέρον 
σιγά-σιγά. Μετά το πρώτο μισάωρο οι πρώτες συμμετέχουσες άρχισαν να κατεβαίνουν 
μεταφέροντας τις ιστορίες από τα chat-tables στο ισόγειο και το ενδιαφέρον και των πιο 
«διστακτικών» αυξήθηκε. Νέος κύκλος συμμετοχών άρχισε και συνεχίστηκε έως ότου 
κάθε τραπέζι συμπλήρωσε 5 γύρους συζητήσεων”. 

πίνακας συμμετοχής



Chat Tables

Για ένα chat table χρειάζονται :

-βασικές οδηγίες για τη συμμετοχή στα chat tables
-κάρτες ερωτήσεων/ υποθετικών σεναρίων/ διαφορετικών οπτικών και φράσεων
-κάρτες προτεραιότητας
-εικονογραφικό υλικό
-κλεψύδρα 
-χαρτάκια για σημειώσεις
-5 άτομα 
-1 curator (προαιρετικά)

Κανόνες συμμετοχής στα chat tables

-χρησιμοποιώ τις κάρτες προτεραιότητας για να μιλήσω
-δεν μιλάω πολύ και φροντίζω ν’ αφήσω χώρο και στις άλλες
-απαντάω σ’ αυτά που λέγονται και όχι σ’ αυτά που νομίζω ότι υπονοούνται
-δεν μιλάω από τη θέση των άλλων
-ακούω και προσέχω όλες τις τοποθετήσεις
-χρησιμοποιώ τα ψευδώνυμα όλων
-απενεργοποιώ το κινητό μου
-και δεν καπνίζω

Στην προσπάθειά μας να φανταστούμε πώς θα λειτουργούσε ένα chat table και μέσα 
από τους πειραματισμούς και το “προβάρισμα” που κάναμε στο εσωτερικό της ομάδας 
πριν από την εκδήλωση, φάνηκε πως όπως σε κάθε άλλο παιχνίδι έτσι και τα chat ta-
bles έπρεπε να έχουν κάποιους κανόνες. Μαθαίνοντας από τους φεμινισμούς και τα 
εργαλεία που χρησιμοποιούν, και δεδομένων και των θεματικών που είχαμε επιλέξει προς 
συζήτηση, σκαρφιστήκαμε τελικά τις παραπάνω συγκεκριμένες “οδηγίες συμμετοχής”. 
Οι οδηγίες διαβάζονταν κάθε φορά πριν την εκκίνηση του κάθε γύρου σε όλα τα chat 
tables αλλά και αναμεταδίδονταν μέσω του Radio Μπάσταρδες. Την ευθύνη για την 
τήρηση των οδηγιών δεν την επωμιζόταν μονάχα η curator αλλά το σύνολο των ατόμων 
που συμμετείχε στο τραπέζι. Με τον τρόπο αυτό, οι οδηγίες μετατρέπονταν σε συλλογική 
ευθύνη της μικρής ομάδας του κάθε table και η διασφάλισή τους δεν βάραινε μονάχα ένα 
άτομο, απαλλάσσοντάς το και από την αμηχανία και τη δύσκολη θέση της επιβλέπουσας. 
Μάλιστα, υπήρξαν φορές κατά την διεξαγωγή κάποιων γύρων στα chat tables που η 
παρουσία του/της curator δεν ήταν καν απαραίτητη από ένα σημείο και μετά.       

--- κάρτες ερωτήσεων / υποθετικών σεναρίων / διαφορετικών οπτικών και 
φράσεων

Oι κάρτες εμφανίζονταν όποτε κρίναμε πως υπήρχε ανάγκη. Χρησιμοποιούνταν είτε 
για να ξεκινήσουν μια συζήτηση ή να διευκολύνουν την πορεία της, σε δύο κυρίως 
περιπτώσεις: Α) Στην περίπτωση που γινόταν αντιληπτό πως οι συμμετέχουσες κινούνταν 
σε διαφορετικές ταχύτητες γνώσης του συγκεκριμένου πεδίου και στην προσπάθεια να 
καλυφθεί αυτό το κενό. Τότε εμφανιζόταν και παρέμενε στο chat table μια διευκρινιστική 
κάρτα ορολογίας, π.χ. μια κάρτα με τις θέσεις των sex-positive και των sex-negative 
φεμινιστριών. Β) Στην περίπτωση που γινόταν αντιληπτό πως κάποιο άτομο ήρθε σε 
δύσκολη θέση (από αμηχανία ή για κάποιο άλλο λόγο) και δεν μπορεί να ακολουθήσει 
την συζήτηση. Τότε εμφανιζόταν μια κάρτα προκειμένου να μεταβάλει ελαφρώς την 
κουβέντα, έτσι ώστε να μπορούν να συμμετέχουν όλες. 



--- κάρτες προτεραιότητας

Οι κάρτες προτεραιότητα υπήρξαν διαίτερα βοηθητικές, αν και συχνά δεν χρησιμοποιούνταν 
διότι το τραπέζι προχωρούσε σε αυτορύθμιση ως προς τη σειρά τοποθετήσεων. Ωστόσο 
ήταν βοηθητικές όχι τόσο επειδή διασφάλιζαν χώρο και χρόνο σε όσες δεν αισθανόντουσαν 
έτοιμες να μοιραστούν την σκέψη τους, αλλά κυρίως γιατί έδιναν αφορμή για μια πρώτη 
επικοινωνία μεταξύ των ατόμων την στιγμή που την αναζητούσαν (χέρια ακουμπούσαν το 
ένα το άλλο, ματιές ανταλλάσσονταν, παραχώρηση προτεραιότητας). Έτσι βοήθησαν στην 
δημιουργία μιας κάποιας πρώτης οικειότητας ανάμεσα στα άτομα που στις περισσότερες 
περιπτώσεις δεν γνωρίζονταν καθόλου μεταξύ τους.

--- εικονογραφικό υλικό

Σε κάποια chat tables ο/η curator ήταν εφοδιασμένη με εικονογραφικό υλικό, το οποίο 
αποδείχτηκε αρκετά χρήσιμο. Ο σχολιασμός μιας εικόνας, μιας αφίσας, μιας φωτογραφίας 
καθιστούσε λιγότερο αμήχανη την παράθεση μιας άποψης, μιας οπτικής αλλά και του 
βιώματος της κάθε συμμετέχουσας. Λειτούργησε συχνά ως σημείο εκκίνησης στην 
κουβέντα μας. Στο επίπεδο της γνωριμίας, της πρώτης επαφής με άγνωστα άτομα 
ή αντικείμενα μελέτης, το εικονογραφικό υλικό πιθανόν να προσδίδει, μέσω της 
διαφορετικής και προσωπικής σκοπιάς και ανάγνωσης, περισσότερα και πιο ενδιαφέροντα 
προς διερεύνηση και συζήτηση αποτελέσματα.

--- χρόνος

Η διαχείριση του χρόνου ήταν ένα από τα κεντρικά ζητήματα που μας απασχόλησαν τόσο 
κατά την προετοιμασία όσο και κατά την διεξαγωγή της εκδήλωσης των chat tables. Τα 
ζητήματα που ανέκυπταν ήταν δύο. Το πρώτο ζητημα αφορούσε τον προσδιορισμό του 
επαρκούς χρόνου για την ολοκλήρωση ενός chat table, σε συνδυασμό με τον αριθμό 
των γύρων συζητήσεων που θα πραγματοποιούνταν σε κάθε θεματική. Μη μπορώντας 
να προσδιορίσουμε με ακρίβεια ούτε τον αριθμό του κόσμου που θα παραβρεθεί ούτε 
την διάθεση αυτού για συμμετοχή στα chat tables, καταλήξαμε σε ένα μερικώς ρευστό 
χρονοδιάγραμμα που προέβλεπε 20 με 30 λεπτά ανά chat table, προσαρμοσμένο στην 
εκάστοτε περίπτωση και γύρο συζήτησης. Τελικά, η προσέλευση του κόσμου και η 
διάθεση για συμμετοχή στα τραπέζια ήταν μεγαλύτερη από τις εκτιμήσεις που είχαμε 
κάνει. Για κάθε θεματική πραγματοποιήθηκαν 4 με 5 γύροι συζητήσεων, με αποτέλεσμα 
να υπάρχει κόσμος που να περιμένει μέχρι πολύ αργά το βράδυ για να πάρει μέρος σε 
περισσότερα τραπέζια και η κούραση των curators, από ένα σημείο και μετά, να είναι 
ορατή. Το δεύτερο ζήτημα χρονοδιαχείρισης αφορούσε το χρόνο εκτός των chat tables, 
ουσιαστικά δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο θα εξασφαλιζόταν μία αίσθηση συνεχούς 
ροής στην εκδήλωση, καθώς ο κόσμος ανάμεσα στα διάφορα chat tables βρισκόταν 
σε “εκκρεμότητα”. Την αμηχανία αυτή ερχόταν να καλύψει το ραδιόφωνο (θα δούμε 
αναλυτικότερα παρακάτω) που προσπαθούσε να τονώσει μια αίσθηση “ενότητας” στην 
εκδήλωση η οποία προφανώς συνέχιζε “διάχυτη” σε όλους τους χώρους όπου βρισκόταν 
κόσμος, διαβάζοντας έντυπα, ή κάνοντας χαλαρές συζητήσεις.



Στιγμές ξεχωριστού ενδιαφέροντος (a.k.a. “Χάιλάητς”)

1. Ο τρόπος με τον οποίο κοιτούσε ο κόσμος την αίθουσα εκδηλώσεων μόλις ερχόταν 
για πρώτη φορά σε επαφή με αυτήν. Τα “λαθραία” και γεμάτα περιέργεια κεφάλια που 
εμφανίζονταν κατά διαστήματα στην πόρτα.

2. Η περιέργεια, όρεξη και διάθεση για συμμετοχή και εμπλοκή σε κάτι άγνωστο και 
διαφορετικό (χάρη στη διαμόρφωση του χώρου, το ραδιόφωνο, τον πίνακα με τα μικρά 
ανθρωπάκια).

3. Τα πηγαδάκια συζητήσεων που προέκυψαν από τα τραπέζια. Άγνωστες με αγνώστους 
να συζητούν ακόμη και μετά τη λήξη του χρόνου του κάθε chat table. Με κεντρικό 
χαρακτηριστικό τα βιώματά τους.

4. Η καταγραφή της ανάγκης που υπάρχει για συζήτηση και επικοινωνία. 

5. Η κοινή διαπίστωση της σημασίας της  δομής και της διαδικασίας που κάθε φορά 
χρησιμοποιούμε προκειμένου να εξασφαλίσουμε, όσο είναι εφικτό, την επίτευξη ενός 
στόχου.

6. Τέλος, η ανυπολόγιστη βοήθεια μιας αναπάντεχης ιδέας, του “Radio Μπάσταρσες” στο 
οποίο αξίζει να αφιερώσουμε λίγο παραπάνω χώρο.

chat tables



Το  Radio Μπάσταρδες 

Ήταν μια ιδέα που σκεφτήκαμε για να καλύψει την ανάγκη της ενημέρωσης και του 
συντονισμού για την προσέλευση στα chat tables. Παράλληλα βέβαια λειτούργησε σαν 
συντροφιά γι’ αυτές που περίμεναν να πάρουν μέρος στις συζητήσεις, και ευτυχώς τελικά 
που υπήρχε, γιατί ο χρόνος αναμονής ήταν παρατεταμένος. Έτσι βοήθησε πολύ στο να 
χαλαρώσουν οι συμμετέχουσες, να φτιαχτούν πηγαδάκια στην αυλή της Υφανέτ, όπου 
αρχικά χτίζονταν οι αναμονές και έπειτα ανταλλάσσονταν οι εμπειρίες. 

Το “Ράδιο Μπάσταρδες” στήθηκε σε ένα δωμάτιο δίπλα στον κυρίως χώρο της εκδήλωσης 
για να επικοινωνεί άμεσα με αυτόν και ήταν προσβάσιμο στον κόσμο που συμμετείχε 
αλλά και στους curators, από την αρχή μέχρι το τέλος. Ήταν λιγάκι και chill out room, 
καθώς όλες περνούσαν να πουν ένα γεια, να κάνουν ένα τσιγάρο, να χαλαρώσουν 
ανάμεσα στα τραπέζια. Νομίζουμε ότι αποτέλεσε μια έκπληξη για όσες ήρθαν εκείνη τη 
βραδιά στο εργοστάσιο της Υφανέτ, μιας και κάποια μπορεί τα πέντε πρώτα λεπτά στο 
χώρο της αυλής να νόμιζε απλά πως άκουγε μουσική, μέχρι να μιλήσει κάποιος από μας 
στα μικρόφωνα. Μάλιστα, υπήρχε κόσμος που δεν μπορούσε να διανοηθεί ότι κάτι τέτοιο 
στήθηκε μόνο για τη φάση της εκδήλωσης και ρωτούσε να μάθει σε ποια συχνότητα 
εκπέμπουμε :) 

Αν και ο χρόνος προετοιμασίας, ως συνήθως ήταν ελάχιστος και η εμπειρία πάνω σε κάτι 
τέτοιο σχεδόν μηδενική, βάλαμε τα δυνατά μας για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. 
Φτιάξαμε λίστες με μουσική, σποτάκια παρουσίασης της ομάδας και των θεματικών των 
τραπεζιών για να παίζουν ανάμεσα στα τραγούδια και ενορχηστρώσαμε το άνοιγμα των 
chat tables, την αρχή δηλαδή της εκδήλωσης. Καθ’ όλη τη διάρκεια  της εκδήλωσης, 
όσες τρέχαμε την εκπομπή ήμασταν σε άμεση επικοινωνία με τα μικρά ανθρωπάκια 
που μας προμήθευαν συνεχώς με πληροφορίες και ανακοινώσεις για το ποια τραπέζια 
ανοίγουνε, ποια έχουνε κλείσει και ποια είναι τα ψευδώνυμα των ανθρώπων που πρέπει 
να προσέλθουν στο τραπέζι στο οποίο είχαν δηλώσει συμμετοχή. 

Το πόσο πολύτιμη ήταν τελικά η ύπαρξη του ραδιοφώνου για τη ροή της βραδιάς, 
παράλληλα με τη δουλειά που κάνανε τα ανθρωπάκια, δεν το είχαμε ακριβώς εντοπίσει 
στην προετοιμασία. Εκ των υστέρων κρίνουμε πως το ραδιόφωνο πρέπει να θεωρείται 
αναπόσπαστο κομμάτι του πρότζεκτ “feminist chat tables”. Πραγματικά, ενώ στη αρχή 
υπήρχαν ενδοιασμοί λόγω έλλειψης χρόνου και εμπειρίας για το πώς κάτι τέτοιο θα 
λειτουργήσει και πώς δεν θα καταλήξει να είναι αμήχανο, στο τέλος κούμπωσε ιδανικά 
με όλα τα υπόλοιπα. Για το δε δίδυμο των εκφωνητριών που τρέχαν την “εκπομπή” ήταν 
σίγουρα μια απολαυστική εμπειρία. 

Ίσως αν ξαναστήναμε την εκδήλωση να θέλαμε στο Ραδιόφωνο περισσότερο λόγο 
για το περιεχόμενο της εκδήλωσης, για τις ίδιες τις θεματικές (π.χ. κάποια επιλεγμένα 
αποσπάσματα από Γαίες και Κατίνες που θα μπορούσαν να διαβαστούν οργανωμένα και 
συνδυασμένα με τη μουσική). 

Το βασικό στοίχημα του ραδιοφώνου ήταν να κρατήσει ζεστό το κλίμα της εκδήλωσης 
και αυτό το πέτυχε με το παραπάνω. Σ’ αυτην την κατεύθυνση μάλιστα, προέκυψε 
και κάτι ακόμη, το οποίο με κανένα τρόπο δεν είχαμε σκεφτεί πως θα μπορούσε να 
συμβεί: πολύς κόσμος (και όταν λέμε “πολύς”, το εννοούμε) μπήκε στο δωμάτιο του 
ραδιοφώνου για να κάνει αφιερώσεις. Ναι! Ζήτω η παρακαταθήκη των 80’s! Κι αυτό 
μας άρεσε ιδιαίτερα, γιατί έδωσε μια άλλη διάσταση στην ιδέα με τα ψευδώνυμα και 
γιατί ο κόσμος οικειοποιήθηκε το ραδιόφωνο και είτε έπαιρνε μόνος του το μικρόφωνο 
να αφιερώσει σε κάποιον ή κάποια ένα τραγούδι, είτε το ζητούσε να το κάνουμε εμείς, 
είτε οι πιο τολμηρές πήραν το ρίσκο ακόμη και να το τραγουδήσουν ζωντανά!  Έτσι ο 



κόσμος που φιλοξενήσαμε δημιούργησε μια φάση εντελώς δική του γύρω από το ράδιο 
Μπάσταρδες και εν τέλει γνωρίστηκε παραπάνω μέσα από αυτό, φλέρταρε μέσα από 
αυτό,  έκλεισε ραντεβού μέσα από αυτό. Αυτό. 

Αυτά λοιπόν από εμάς :)
 
Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές,
καλή σας νύχτα!

Ράδιο Μπάσταρδες

Ράδιο Μπάσταρδες




