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Θ

Θ

Θ from θοός - thoós meaning shining and glowing or from θέω - théō meaning running or traversing.
Θ for the deities found among us and not the glowing celestials ones that traverse the skies.
Θ for the θείο - theío (divine) that no longer roams the skies but inhabits the streets.
Θ for the earthly Θεά - theā́ (Goddess) who temporarily possesses the bodies of mortals in everyday life.
Θ for acknowledging, validating and celebrating pedestrian wisdom.
Θ for today’s all-encompassing gender fluid Θεά.
Θ for those who assign the role of the Θεά by speaking out the words of blasphemy and profanity to their mortal peers.
Θ for those who we call out Θεά and appeal to for help and gratitude on daily basis.
Θ for those we grant the license to perform micro-miracles.
Θ for those who assume the position of the Θεά by becoming temporarily micro-miraculous.
Θ for intentionally becoming Θεά-makers, for making deities appear before our eyes when our internal mechanism fails to perform the
trivial and mundane tasks of the every day.
Θ for being merely a projection of one recognizing in the other traits of the Θεά.

Sotirios Bahtsetzis & Georgia Kotretsos
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Guest Editorial Advisor

Ο Σωτήρης Μπαχτσετζής είναι επιμελητής, δοκιμιογράφος και εκπαιδευτής
με έδρα την Αθήνα. Είναι summa cum laude διδάκτορας στην Ιστορία της
Τέχνης του Technische Universität Berlin και Αναπληρωτής Καθηγητής στην
Θεωρία της Σύγχρονης Τέχνης και Επιμελητικών Πρακτικών του Τμήματος
Πολιτισμού, Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας. Είναι επίσης συνεργαζόμενο εκπαιδευτικό προσωπικό στο
Πρόγραμμα Ευρωπαϊκού Πολιτισμού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
και στο Διεθνές Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μουσειολογίας στο Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είναι ερευνητής Fulbright (2009) στο Columbia
University της Νέας Υόρκης και έχει επιμεληθεί εκθέσεις, όπως τις Homemade
Exotica στο Βερολίνο (2019), Roaming Images στην 3η Μπιενάλε της
Θεσσαλονίκης (2011), Open Plan στη 13η Art Athina (2007 ) και Women Only
(2008). Έχει επιστημονικές δημοσιεύσεις σε συλλογικούς τόμους, όπως
Semiotics and Visual Communication III: Cultures of Branding (2019), Metaand Inter-Images in Contemporary Visual Art and Culture (2013), και
Inaesthetics (2012), καθώς και σε διεθνή περιοδικά θεωρίας της τέχνης όπως
E-flux και Afterimage. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του περιλαμβάνουν την
τέχνη της εγκατάστασης, τη θεωρία της επιμέλειας, την κοινωνικά ενταγμένη
τέχνη, την θεωρία της εικόνας, τον μεταβιομηχανικό σχεδιασμό, τις σπουδές
φύλου, τη θεωρία των μέσων και τις θεωρίες του μετα-ανθρωπισμού.

http://sotiriosbahtsetzis.blogspot.com/

TTS PRESS

Sotirios Bahtsetzis is a curator, essayist, and educator based in Athens. He
has a summa cum laude PhD in History of Art from the Technische Universität
Berlin. He is an Associate Professor in Theory of Contemporary Art and
Curating Practices at the Department of Culture, Creative Media and
Industries of the University of Thessaly. He is also Adjunct Faculty at the
European Culture Program of the Hellenic Open University, and the
International Postgraduate Program of Museology in Aristotle University of
Thessaloniki. He is a Fulbright Research Scholar (2009) at Columbia University,
New York and has curated exhibitions, such as Homemade Exotica (2019) in
Berlin, Roaming Images at the 3rd Thessaloniki Biennale (2011), Open Plan at
the 13th Art Athina (2007) and Women Only (2008). Bahtsetzis has chapters in
scholarly publications including Semiotics and Visual Communication III:
Cultures of Branding (2019), Meta- and Inter-Images in Contemporary Visual
Art and Culture (2013), and Inaesthetics (2012) as well as articles in journals
such as E-flux and Afterimage. Bahtsetzis research interests include
installation art, the theory of curating, socially engaged art, gender studies,
image theory, post-industrial design, media theory, and theories of posthumanism.
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VASSIA MAGOULA
CECILIA T. SAKATIRA
ΔΙAΝΑ ΒΟΥΤΥΡAΚΟΥ
ΝAΣΙΑ ΔΕΡΜΕΤΖH
CHRISTINA ZOMPA KALOGLOU

Guest Editor
Η Νία Hefe Φιλιόγιαννη (γ. Αθήνα το 1990), είναι creative director,
εικαστικός και καλλιτεχνικός σύμβουλος, που ζει μεταξύ Λονδίνου και
Αθήνας. Αποφοιτώντας με διάκριση από το DEREE - The American College of
Greece με BA (Hons) στα εικαστικά και την ιστορία τέχνης το 2014, και από το
Central Saint Martins (UAL) με Master στον επικοινωνιακό σχεδιασμό, η Νία
έχει εργαστεί σε πολλά δημιουργικά, επιμελητικά και Brand projects στο
Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελλάδα.
Το 2017 ίδρυσε τo Cream Athens, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που
υποστηρίζει καλλιτέχνες μέσω συμβουλευτικών υπηρεσιών, εκθέσεων και
εκδηλώσεων. Η Νία έχει πολυάριθμες συνεργασίες σε όλο τον κόσμο, με
εταιρίες και φορείς όπως οι LVMH, η Γκαλερί Lethaby, το Βρετανικό Μουσείο
και η Βασιλική Ακαδημία Τεχνών. Την έχει παρουσιάσει η Vogue, το Bricks
Magazine, το CNN και άλλα.
Nia Hefe Filiogianni (b. Athens in 1990), is a creative director, artist and art
coach, living between London (UK) and Athens (GR). Graduated with a
distinction from DEREE - The American College of Greece with a BA (Hons) in
Visual Arts and Art History in 2014, and from Central Saint Martins (UAL) with a
Masters in Communication Design, Nia has worked in numerous creative,
curatorial, and brand projects in the UK and Greece.

niahefe.com | creamathens.com
@nia_hefe | @creamathens

TTS PRESS

In 2017 she founded Cream Athens, a non-profit agency that supports artists
through consultancy, exhibitions and events. Nia has had numerous
collaborations across the globe, such as with LVMH, Lethaby Gallery, The
British Museum and The Royal Academy of Arts. She has been featured in
Vogue, Bricks Magazine, CNN and more.
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VASSIA MAGOULA
ART HISTORIAN, MUSEOLOGIST
AND CURATOR

NHF: What is the vision of the Thessaloniki Queer Arts Festival (TQAF) and the challenges faced in organizing a grassroots initiative in Greece during a
global crisis?
VM: Thessaloniki Queer Arts festival is an independent cultural event dedicated to a collective and flexible model of collaboration. It works as a hybrid
and open platform for experimentation and investigation, hosting artistic practices of individuals and collectives which aim to shape a broader
understanding of the world beyond solid, societal walls and limits. The festival’s purpose is to be an agent of social change by fostering queer voices,
LGBTQIA+ underrepresented artists and cultural practitioners, documenting and broadcasting their reflections on life here and now, and their
speculative future viewpoints for a more humane and inclusive world.
Μy first encounter with the team was in 2019, when I was based in Thessaloniki for my Master studies.
Initiating and running a grassroots, socially and culturally oriented project in Greece allows us to approach the deeply-rooted pathologies that block
society from becoming more inclusive and resilient.
For me, art is an emancipating force capable of disrupting the deeply rooted misconceptions over queer identities and other discriminated
communities. My role as a co-curator of this project, is to create space for narrators who dare to clash with the crude reality and struggles that queer
and non-queer individuals/groups experience in various cultural contexts, allowing these histories to be spoken, heard and re-inscribed into a newly
formulated narrative.
Polyphony and diversity are the main drives of this initiative, as they allow us to focus on meaningful sociocultural issues and create bridges of
dialogue between the local and the global art scene.
The COVID-19 outbreak has undoubtedly destabilized much of what people formerly had embraced as normal or given. The last two years have been
challenging for the festival production due to the lack of resources and the restrictions of the pandemic. We had to reinvent new paths of
communication, while remaining flexible and open to alternatives that would help us sustain the festival for another year. Running an independent
festival is a full-time, demanding job, which we must balance with side-jobs in order to survive.
Transitioning into web and internet-based exhibitions and events functioned well in the liminal space/time of the quarantine, until we are once again
able to meet our audience in physical space. Curating on the web is essentially queer, in the sense that the predominant modes of viewing, presenting
and perceiving art, seem to break down and collapse. Despite how the public health crisis was managed in Greece, it seemed that most of us were
equated under this pressure, regardless of the spatial divisions and the distance between us. I feel happy that the festival has managed to create and
sustain a warm community throughout the years, but there is more to be done. The truth is that ideas and initiatives cannot survive only on faith and
commitment but need sustained human and financial support as well.

Tomas Diafas | @tomasdiafas
queerartsfestival.gr

@queerartsfestivalgr | @vassia.magoula
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CECILIA T. SAKATIRA
FOUNDER OF CREATIVE HANDS
GREECE

NHF: How can we all contribute to reshaping the idea of 'Philoxenia' and give hope to the people that need it?
CTS: My name is Cecilia Sakatira. I was born and raised in Zimbabwe where I studied Sociology. I have been in Greece for almost 12 years now. One
thing that brings me joy and gladness of heart is the wealth of Greece as a country. It is rich in regards to history and also in Christian faith. So, to
share some of my experiences here is an honor which I do not take for granted. In Africa we have a word “ubuntu” which is part of a Zulu phrase
“Umuntu ngumuntu”, which really means that a person is a person through other people.
This also fits into the Greek culture and way of life which is known for its hospitality. This hospitality was offered to me generously and has helped me
settle into this country and call it home away from home. We become by being part of a greater whole.
I think one of the positive things I have experienced here is “Philoxenia”. This word can literally be translated “love for the stranger” although we know
it has a deeper meaning. I have tried showing love through action and my efforts have mostly been focused on the marginalized such as women,
especially of African origin, trafficked and forced into prostitution, which led me into starting a sewing project a few years ago. In the last two and half
years my focus has shifted to offering a smile, a hand, a skill to refugees coming from Syria, Afghanistan, Congo, Somalia and other nations.
I grew up sewing so you will always find me with a sewing machine. I have lived and worked amongst the marginalized in different parts of the world
and I always ask myself, “How can I make the life of the people I work with and among better than I found it? This desire to help make life better is
something that is deeply rooted in my Christian faith. I believe each person on earth was created with dignity, value, purpose, self-worth and when
conflict happens people lose all.
My passion is to help others in an effort to restore hope, dignity, value, worth and the sense of being. My love for textiles has led me to learn how to
weave on a loom. Through the generosity of churches and friends in Finland, we were given looms and we have been able to start Creative Hands in
Lavrio, Greece, where we train women in the Art of Handweaving.
After training we offer employment to those who choose to make Greece their home.
People can visit our website: www.creativehands.gr to see our work and learn more about us. I believe that if we all use our skills and talents, we can
make this place a better one and show people love in action.

Tsitsi Masiyiwa | Philanthropist
creativehands.gr

@sakatira_cecilia | @creativehandsgr

TTS PRESS
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ΔΙAΝΑ ΒΟΥΤΥΡAΚΟΥ
ΙΔΡYΤΡΙΑ ΤΟΥ UNIQUE MINDS

NΗΦ: Σε τι ηλικία άρχισε να σε απασχολεί το να έχει κοινωνικό αποτύπωμα οτιδήποτε κάνεις;
ΔΒ: Το ταξίδι της ρομποτικής ξεκίνησε για μένα από τις πρώτες τάξεις του γυμνασίου, όταν με δύο συμμαθήτριες μου δημιουργήσαμε την ομάδα
Power Girls μετά από παρότρυνση και βοήθεια του καθηγητή της τεχνολογίας και της καθηγήτριας της πληροφορικής που είχαμε. Με την ομάδα
αυτή συμμετείχαμε στον πρώτο πανελλήνιο διαγωνισμό ρομποτικής, όπου και λάβαμε την πρώτη θέση και το εισιτήριο για να εκπροσωπήσουμε την
Ελλάδα στην Παγκόσμια Ολυμπιάδα ρομποτικής στην Κορέα. Επιστρέφοντας λοιπόν από την Κορέα, η ρομποτική έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της
καθημερινότητας μου, αφού έκτοτε ξεκίνησαν καθημερινές προπονήσεις για τη συμμετοχή σε πληθώρα πανελληνίων και διεθνών διαγωνισμών, αλλά
και η προετοιμασία για να εισαχθώ στο Πολυτεχνείο και να σπουδάσω ρομποτική. Στη διάρκεια των σπουδών μου θέλησα να συμβάλλω και εγώ με
τον τρόπο μου στη διάδοση της ρομποτικής, γι'αυτό και ξεκίνησα να προετοιμάζω ομάδες για διαγωνισμούς ως προπονήτρια αλλά και να
συμμετέχω σε φοιτητικά πρωταθλήματα. Παράλληλα, έχοντας δει ως μαθήτρια πώς ένα ερέθισμα εκτός του ωρολογίου σχολικού προγράμματος
(όπως ήταν για εμένα η ρομποτική) μπορεί να αλλάξει τη ζωή ενός παιδιού, το 2016 ίδρυσα μαζί με τον Παύλο Σύμεντη τη Unique Minds, μια ΜΚΟ
που βοηθάει μαθητές σε όλη την Ελλάδα μέσα από mentoring και βιωματικά εργαστήρια να βρουν τι θέλουν να σπουδάσουν. Μέσα σε αυτά τα
χρόνια πάνω από 23.000 μαθητές έχουν συμμετάσχει σε δράσεις του οργανισμού μας ενώ πλέον το 70% των εθελοντών μας είναι παλιοί μαθητές/
συμμετέχοντες σε δράσεις που πλέον έχουν περάσει σε σχολές και σπουδάζουν.
Μεγαλώνοντας θεωρούσα πάντα την ρομποτική ως "την Ιθάκη μου", γνωρίζοντας πως όλα τα πραγματικά (από την Κόστα Ρίκα ως την Κίνα) και
μεταφορικά (όλες οι οριζόντιες και κάθετες δεξιότητες που καλλιέργησα) ταξίδια που έζησα, διαμόρφωσαν τον άνθρωπο που είμαι σήμερα. Ωστόσο,
το τελευταίο διάστημα, άρχισα να συνδέω όλα τα γεγονότα/σταθμούς της ζωής μου, και βρήκα έναν κοινό παρονομαστή σε κάθε project που
συμμετείχα, που δεν είναι άλλος από τον θετικό κοινωνικό αντίκτυπό τους. Από το ρομπότ που προσέφερε έργο αναδάσωσης με το οποίο είχα λάβει
με την ομάδα μου την 9η θέση στην Παγκόσμια Ολυμπιάδα Ρομποτικής στο Άμπου Ντάμπι μέχρι το ρομποτικό μπαστούνι για ανθρώπους με
προβλήματα όρασης που δημιουργήσαμε φέτος, πάντοτε συνδύαζα τη ρομποτική με ένα όφελος προς την κοινωνία μας. Ακόμα και με την ίδρυση
της Unique Minds, στόχος ήταν να δοθεί στους μαθητές η ευκαιρία να λάβουν ακαδημαϊκό προσανατολισμό απαλλαγμένοι από κοινωνικά
στερεότυπα που κυριαρχούν στη χώρα μας όταν ένα παιδί συμπληρώνει το μηχανογραφικό του. Νιώθω λοιπόν πως ιδίως εμείς οι νέοι οφείλουμε να
παλεύουμε για ένα καλύτερο συλλογικό αύριο μέσα στην κοινότητα, την πόλη, τη χώρα μας κ.ο.κ. Ένα αύριο που μπορεί να ξεκινήσει με μια απλή
ερώτηση στον εαυτό μας: “Τι μου έλειπε μεγαλώνοντας; Τι θα ήθελα να έβρισκα αλλιώς;” ή “Γιατί αισθάνθηκα τυχερός/ή μεγαλώνοντας και θα ήθελα
και άλλοι άνθρωποι να είχαν την ευκαιρία να το ζήσουν;”. Απαντώντας σε έστω μία από αυτές τις ερωτήσεις έχουμε ήδη βρει τον τρόπο να φέρουμε
μια θετική κοινωνική αλλαγή, όσο μικρή ή μεγάλη και να είναι. Όπως λέμε και στη Unique Minds, ένας μαθητής τη φορά, ένας πιο ενεργός φοιτητής
στα πανεπιστήμιά μας, ένας πιο ευτυχισμένος πολίτης που κάνει αυτό που αγαπάει.

Hyojeong Kim | CEO and Founder of nomadHer
uniqueminds.gr

@uniqueminds_gr | @diana_vout

TTS PRESS

PAGE 15

ISSUE Θ
ΝAΣΙΑ ΔΕΡΜΕΤΖH
AΝΘΡΩΠΟΣ
"ΔΕΝ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦEΡΟΥΝ ΟΙ
ΡOΛΟΙ. ΜΕ ΝΟΙAΖΕΙ ΝΑ ΚAΝΩ
ΚΑΛO ΓΙΑ ΤΟΝ AΝΘΡΩΠΟ, ΝΑ
ΠΡΟΣΦEΡΩ ΒΟHΘΕΙΑ"

NHΦ: Αλήθεια Νάσια, πόσα παιδιά έχεις?
ΝΔ: Έχω πολλά παιδιά, και δεν είναι όλα μικρά σε ηλικία. Έχω γεννήσει τρία, αλλά έχω μεγαλώσει και αγαπήσει πολλά παραπάνω. Είμαι πολύ δεμένη
και με τους μεγάλους ανθρώπους που προσέχω. Έχω μέσα μου μεγάλη ανάγκη να βοηθάω και να τους βλέπω να αισθάνονται καλά. Σαν να προσέχεις
ένα μωρό αλλά να το κάνεις με αγάπη, όχι για τα λεφτά.
Το πρώτο σπίτι που πήγα όταν ήρθα στην Ελλάδα ήταν της κυρίας Κατερίνας. Εκεί ξεκίνησα να εργάζομαι, με γνώρισαν, τους γνώρισα και
αποκτήσαμε μια σχέση πολύ ζεστή.
Είμαι πολύ δεμένη με αυτή την οικογένειά, είναι η οικογένεια μου. Ένα από τα παιδιά που έχω μεγαλώσει είναι η Ειρήνη, η οποία με βοήθησε να
μάθω ελληνικά καθώς μου έκανε μαθήματα τα απογεύματα και τα βράδια μου ζήταγε να της διαβάζω παραμύθια. Πέρασαν 18 χρόνια, μέχρι που
μεγάλωσαν και τα παιδιά και τότε πήγα να μείνω με τους παππούδες. Τους αγαπούσα πολύ, τους είχα σαν οι γονείς μου. Μια φορά θυμάμαι που είχα
λάβει κάποια κακά νέα από την πατρίδα μου, η γιαγιά με στήριξε παρά πολύ ψυχολογικά και με έκανε να νιώθω ασφάλεια.
Στην αρχή όταν έρχεσαι από τον τόπο σου σε μια ξένη πόλη, όσο χάλια και να περνούσες πριν, σου λείπει η πατρίδα σου. Δεν μιλούσα ελληνικά,
αλλά με το που άρχισα να μιλάω και να καταλαβαίνω, τα πάντα μου άρεσαν.
Πλέον δεν φοβάμαι, νιώθω σαν να είμαι στην πατρίδα μου. Δεν είχα περάσει και τα καλύτερα χρόνια πριν έρθω στην Ελλάδα. Στο χωριό που έμενα,
δούλευα σκληρά και συνέχεια αντιμετώπιζα δύσκολες οικογενειακές καταστάσεις. Όταν σου συμβαίνουν διάφορα στην ζωή, μερικές φορές νομίζεις
πως είναι φυσιολογικό. Έχεις μικρά παιδιά και νομίζεις πως έτσι πρέπει να είναι τα πράματα. Να σε δέρνει ο άντρας σου, να μαγειρεύεις, να
καθαρίζεις, να είσαι δούλα του. Τόσα χρόνια μάζευα πολλά μέσα μου καθώς, δεν είχα δίπλα μου άτομα να με καταλαβαίνουν. Μια μέρα ένιωσα σαν
βόμβα που σκάει και αποφάσισα να φύγω. Μίλησα με τα παιδιά μου, τους είπα πώς έχουν τα πράματα και με κατάλαβαν.
Όταν ήρθα εδώ κατάλαβα ποσό σημαντικό είναι να προσέχεις τον εαυτό σου και να μην επιτρέπεις σε άλλους να σε κακοποιούν, από όλες τις
απόψεις. Έμαθα πόσο ωραίο είναι να σε σέβονται σαν άνθρωπο, και αυτό κυρίως χάριν της κυρίας Κατερίνας.
Μου λείπουν τα παιδιά μου αρκετά. Τα πρώτα χρόνια που ήμουν στην Ελλάδα ήταν αδύνατον να πάω πίσω, με αποτέλεσμα να έχω να τα δω 10
ολόκληρα χρόνια. Παρόλα αυτά, αυτή την στιγμή νιώθω ελεύθερη, και όλο αυτό γιατί όταν είχα ανάγκη μια αγκαλιά ή μια κουβέντα, τα είχα από την
κυρία Κατερίνα. Το πιο όμορφο πράγμα που μου έχουν πει είναι «Μην αγχώνεσαι, εμείς είμαστε εδώ για σένα». Στην καρδιά μου έχω ένα σπιτάκι και
τους κρατάω πάντα εκεί.

Κατερίνα Σχινά | Συγγραφέας
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CHRISTINA ZOMPA KALOGLOU
FOUNDER AND CEO OF
DESCOVERARTISTS

NHF: How did your difficulties translate into goals in the process of forming Descoverartists?
CZK: The difficulty that motivated me to create Descoverartists was the one artists often are faced with. Having studied in an art school, most of my
friends are artists too. Every time we hung out, we always ended up talking about how we were thinking of finding another job because we didn’t
believe we would ever "make it". But if you think about it, the idea of “making it” is not sustainable in the current art industry. The arts are underfunded
in many countries and not seen as a viable career choice. The artists’ work is often undervalued and underpaid. Most artists have no practical support
from either the government, the industry, or their clients.
In addition, we saw a new paradigm emerging; one that turned artists into creative entrepreneurs. Artists now need to build their brand, their social
media presence, their network, they need to keep track of finances and contracts and they need to constantly look and apply for opportunities. This
consumes a lot of time and energy that we think artists should be investing in their creative practices instead.
We also found that labels and distinctions, when it comes to the new generation of artists, are irrelevant. Instead of putting labels on the artists we
represent, we want to give them the freedom to experiment, change and choose the mediums that inspire them the most. So, we reject the
traditional titles such as fashion designer, musician, photographer, or painter and recognize artists as visual, sound, or multidisciplinary. This gives
creative freedom to the artists and allows us to arrange and provide them with more opportunities without being restricted by the traditional limits.

Alexandros Stamatiadis | Director
descoverartists.com/hydra/

@descoverartists | @christinezk/
Alexandros Stamatiadis
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Vassia Magoula is an Athens-based art historian, museologist and curator. She studied Art History and Theory at the Athens School of Fine Arts and
she holds an MA in Museology and Cultural Management from the Aristotle University of Thessaloniki. She is a member of the Thessaloniki Queer Arts
Festival curatorial team, a grassroots initiative which is dedicated to empowering the artistic and cultural practices of the queer and LGBTQIA+
community. She has worked for various public and private cultural institutions and independent projects as an art mediator and curatorial assistant
(including NEON Organization, Municipality of Rafina-Pikermi Cultural, Sport and Environment Organization (DOPAP), -art.estate- gallery). She has
completed practicums in MOMus Experimental Centre for the Arts in the context of 7th Thessaloniki Biennale of Contemporary Art & Thessaloniki
Performance Festival, the Riga International Biennial of Contemporary Art and the Hellenic Centre for Photography. In her research and curatorial
practice, she seeks substantial and considerate methodologies to explore and formulate expressions of identity, the body and the socio-political
aspects which inform contemporary art and culture.
Cecilia T. Sakatira, calling the country of Greece home since 2009, and originally from Zimbabwe, has been working in Rural Development for 22
years. She currently serves with Creative Hands, an NGO in Lavrio, Greece that she began with a business partner, where she trains Syrian, Afghan
Congolese, Iranian and other refugees in the art of weaving and sewing. This is the second business Cecilia has set up since coming to Greece in 2009.
Her passion and expertise are to aid the spiritual, emotional, and physical development of women and families. Since 1998, Cecilia has worked with atrisk women and children on four continents in multiple countries: Brazil, Tunisia, Morocco, Uzbekistan, South Africa, Zimbabwe, and now Greece. She
is a third-generation seamstress, speaks seven languages, and holds a bachelor’s degree in sociology from the University of Zimbabwe and a Master
of Arts in Christian counselling from Vision International University in California. She also holds several specialized training certificates in Hand
Weaving and Human Trafficking. Cecilia’s philosophy in life is that your skill or talent is not to be hoarded but rather should be shared to build
opportunities for others to dream and become who God created them to be.
Η Διάνα Βουτυράκου (25 ετών) είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών (BSc & MEng) από το Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο. Παράλληλα, διαθέτει πληθώρα βραβείων από εθνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς ρομποτικής, καθώς και δύο Ολυμπιακές Διακρίσεις.
Από τα 18 της, εργάζεται ως καθηγήτρια εκπαιδευτικής ρομποτικής και έχει ιδρύσει μια ΜΚΟ, τη Unique Minds, που βοηθάει μαθητές να βρουν και
να σχεδιάζουν τις μελλοντικές ακαδημαϊκές τους επιλογές βασισμένοι στα ατομικά τους θέλω και τις δεξιότητές τους. Είναι επίσης συγγραφέας ενός
από τα πρώτα βιβλία Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στην Ελλάδα και Ambassador του G(irls)20 προσπαθώντας να ενδυναμώσει περισσότερες νέες
γυναίκες στους κλάδους STEM. Τα παραπάνω τής έχουν χαρίσει αρκετά βραβεία όπως το Greek International Women Award, το Education Leaders
Award, ενώ το Forbes την συμπεριέλαβε το 2019 στην ελληνική λίστα του 30 Under 30.
Η Νάσια Δερμεντζή γεννήθηκε το 1958 σε ένα χωριό της Μολδαβίας. Εκεί ξεκίνησε η ζωή της, όπου παντρεύτηκε και έκανε τρία παιδιά. Η ζωή μετά
από λίγα χρόνια έγινε αρκετά δύσκολη και έτσι η Νάσια αποφάσισε να έρθει στην Ελλάδα το χειμώνα του 2002. Εδώ εργάστηκε ως νταντά για πολλά
παιδιά αλλά και πολλοί μεγάλοι άνθρωποι βρήκαν στα μάτια της ένα μεγαλείο ψυχής.
Christina Zompa Kaloglou studied Marketing, Communications and Fashion (BA) in Athens. She received an MA in Enterprise Creation from the
University of Applied sciences, in Amsterdam, Netherlands. She is currently finishing her second Master in Arts and culture management from Rome
Business school. She has worked as a brand consultant in the UK, Greece and the Netherlands. In 2020, she founded Descoverartists, a unique and
all-inclusive interdisciplinary platform for the arts that focuses on the needs of the artists and provide them with tailored support through services of
management, branding, promotion and more. She currently shares her time between Athens and Hydra, Greece.
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My role as a co-curator of this project, is to create space for narrators who dare
to clash with the crude reality and struggles that queer and non-queer
individuals/groups experience in various cultural contexts, allowing these
histories to be spoken, heard and re-inscribed into a newly formulated narrative.

VASSIA MAGOULA

My passion is to help others in an effort to restore hope, dignity, value, worth
and the sense of being. My love for textiles has led me to learn how to weave on
a loom. Through the generosity of churches and friends in Finland, we were
given looms and we have been able to start Creative Hands in Lavrio, Greece,
where we train women in the Art of Handweaving.

CECILIA T. SAKATIRA

Μεγαλώνοντας θεωρούσα πάντα την ρομποτική ως "την Ιθάκη μου", γνωρίζοντας πως
όλα τα πραγματικά (από την Κόστα Ρίκα ως την Κίνα) και μεταφορικά (όλες οι
οριζόντιες και κάθετες δεξιότητες που καλλιέργησα) ταξίδια που έζησα, διαμόρφωσαν
τον άνθρωπο που είμαι σήμερα.

ΔΙAΝΑ ΒΟΥΤΥΡAΚΟΥ

Όταν ήρθα εδώ κατάλαβα ποσό σημαντικό είναι να προσεχείς τον εαυτό σου και να
μην επιτρέπεις σε όλους να σε κακοποιούν, από όλες τις απόψεις. Έμαθα πόσο ωραίο
είναι να σε σέβονται σαν άνθρωπο, κ αυτό κυρίως χάριν της κυρίας Κατερίνας.

ΝΑΣΙΑ ΔΕΡΜΕΝΤΖΗ

So, we reject the traditional titles such as fashion designer, musician,
photographer, or painter and recognize artists as visual, sound, or
multidisciplinary.

CHRISTINA ZOMPA KALOGLOU
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ΝIΑ HEFE ΦΙΛΙΟΓΙAΝΝΗ
ΡΑΜΠΑΜΠ ΕΛ ΜΟΥΑΝΤΙΝ
ΠΑΟΛΑ ΡΕΒΕΝΙΩΤΗ
ΦΕΝΗ ΤΖΑΚΩΝΙΑΤΗ
ΜΑΤΙΝΑ ΣΥΡΜΑ

Guest Editor
Η Κατερίνα Νικολάου μεγαλωμένη μέσα στα αθλητικά στάδια, φαντάζει
σαν θαύμα που ξεγλίστρησε στον κόσμο της τέχνης και του πολιτισμού.
Μπορεί να επικοινωνήσει το οτιδήποτε και να μιλήσει με τον οποιονδήποτε,
και σκέφτεται πως ίσως το πρώτο της πτυχίο στην επικοινωνία από το Deree
- The American College of Greece να ήρθε σαν φυσικό επακόλουθο. Όταν
νιώθει άγχος, στενοχώρια ή έλλειψη έμπνευσης θα την βρεις στο πιο κοντινό
μουσείο ή σε κάποια γκαλερί. Το Λονδίνο δεν πρόλαβε να το χορτάσει και ας
αποφοίτησε από το Goldsmiths University με μεταπτυχιακό στην πολιτιστική
διαχείριση. Τα τελευταία χρόνια, έχει εργαστεί ως freelancer σε προγράμματα
φιλοξενίας καλλιτεχνών, αλλά και ως επιμελήτρια σε φεστιβάλ και γκαλερί.
Καλοκαίρι σημαίνει Σπέτσες. Αν τύχει να περάσεις από εκεί θα την δεις να
ετοιμάζει το project ΚΙ-ΝΗΜΑΤΑ. Οκτώ γυναίκες καλλιτέχνες σχεδιάζουν τις
δικές τους σημαίες με αφορμή την προσωπική σημαία της Μπουμπουλίνας.
Στα 27 της χρονιά το όνειρο της είναι να γίνει καπετάνισσα.
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ΝIΑ HEFE ΦΙΛΙΟΓΙAΝΝΗ
ΙΔΡΥΤΡΙΑ & ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙKΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ CREAM
ATHENS, CREATIVE DIRECTOR,
ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ, ART COACH

ΚΝ: Στεφανία πραγματικά πως τα κάνεις όλα αυτά; Πως ισορροπείς και ανταποκρίνεται σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο στους ρόλους που
αναλαμβάνεις;
NHΦ: Στόχος μου όταν ξυπνάω κάθε πρωί είναι να αξιοποιώ πλήρως τις δυνατότητες μου ώστε να καταφέρω όσα πιο πολλά μπορώ μέσα στην μέρα.
Κάποιοι το βλέπουν υπερβολικό, και μπορεί να είναι, αλλά εγώ έτσι νιώθω γεμάτη.
Όταν ίδρυσα το Cream Athens ήξερα πως θα κάλυπτε την ανάγκη μου να προσφέρω, να δημιουργώ ίσες ευκαιρίες και να συνεργάζομαι με
όμορφους ανθρώπους. Όπως είναι γνωστό, στον χώρο της τέχνης δεν υπάρχει αξιοκρατία, με την Ελλάδα να θριαμβεύει. Την Αθήνα την αγαπώ αλλά
δεν μπορώ να συμβιβαστώ με την ψεύτικη επισημότητα, τα πολιτικά και ιδεολογικά συμφέροντα και τα μονοπώλια στον χώρο. Αυτό που θεωρώ πως
έλειπε ήταν μια ανοιχτή και ζεστή κοινότητα από επαγγελματίες των τεχνών που ο ένας να συνεισφέρει στην επιτυχία του άλλου.
Όταν ξεκίνησα την πορεία μου ως brand manager και creative director ήξερα πως θα εξέφραζα την αγάπη μου για την λεπτομέρεια και την καλή
αισθητική. Η δημιουργία στρατηγικής, αξιών και όλες οι υπόλοιπες δράσεις με τις οποίες ασχολούμαι, είναι ένα απλό παράδειγμα του πόσο
ρεαλιστικό είναι να πάρεις μια ιδέα και να την κάνεις κάτι μεγάλο, κάτι που όλοι θα μιλούν γι' αυτό.
Όταν δουλεύω, κυριαρχεί το μυαλό, αλλά όταν δημιουργώ κυριαρχεί η καρδιά. Η καλλιτεχνική μου πορεία ως εικαστικoύ ξεκίνησε και παραμένει
πυροδοτημένη από την αρχαία Ελληνική μυθολογία, τον έρωτα και την πολιτική, με εκθέσεις σε Ελλάδα, Αγγλία, ΗΠΑ κ.α. και συνεργασίες με το
Βρετανικό Μουσείο, την Βασιλική Ακαδημία Τεχνών και το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος μεταξύ άλλων.
Αυτά που προανέφερα είναι τα τρία κομμάτια της ζωής μου, με την φιλοδοξία να είναι και τα τρία στο προσκήνιο, σε διαφορετικές στιγμές και
περιόδους. Είμαι υπέρ του να εστιάζει κανείς σε πολλούς και παράλληλους στόχους, ακόμα και αν δεν ακούγονται και τόσο ρεαλιστικοί στην αρχή.
Αυτά που χρειάζεται κανείς για να το πετύχει αυτό είναι χρόνος, πείσμα και καλή ενέργεια.
Ο χρόνος είναι το πιο πολύτιμο δώρο που μας δίνεται και πρέπει να θυμόμαστε πως δεν είναι δεδομένος και πρέπει να τον οργανώνουμε έξυπνα.
Το πείσμα πιθανόν να είναι κάτι που κάποιος ή το έχει, ή δεν το έχει, αλλά την καλή ενέργεια κάποιος τη δημιουργεί με το να έχει θετικούς
ανθρώπους δίπλα του καθώς και όρεξη να ανακαλύψει τη ζωή. Όλοι είμαστε ενέργεια, ενέργεια που δίνουμε και εισπράτουμε χωρίς να το
καταλαβαίνουμε, οπότε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με το τι ενέργεια επιτρέπουμε να έρχεται προς τα εμάς.
Η αισιοδοξία είναι το ήμισυ της επιτυχίας, κάτι που χάνεται μέσα στο πανικό της ρουτίνας αλλά είναι αρκετά εγωιστικό για μένα να ξεχνάω πόσo
τυχερή είμαι που μπορώ και γράφω αυτό το κείμενο αυτή την στιγμή και μετά μπορώ να ανοίξω την πόρτα του σπιτιού μου και και να πάω μια
βόλτα τρώγοντας ένα παγωτό.

Βαλέρια Χραμπάνη aka Sushi and Baklava
niahefe.com | creamathens.com

@nia_hefe | @creamathens
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ΡΑΜΠΑΜΠ ΕΛ ΜΟΥΑΝΤΙΝ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΚΑΙ ΛΑΝΤΖΙΕΡΑ

ΚΝ: Είσαι ενεργό μέλος της Οργάνωσης Ενωμένων Γυναικών Αφρικής (ΟΕΓΑ), και έχεις ολοκληρώσει το ντοκιμαντέρ “Kiki” που αφορά τη ζωή μιας
drag queen στην Αθήνα. Είσαι δορυφόρος φωνών που πλαισιώνουν την πρωτεύουσα. Εσύ πως γράφεις τη δική σου ιστορία στη Αθήνα;
ΡΕΜ: Θεωρώ ότι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, γράφουμε όλες μας ιστορίες και κάπως παίρνουν σχήμα όταν γίνονται συλλογικά. Έτσι τουλάχιστον
νιώθω. Αλλά από τη στιγμή που η ερώτηση εστιάζει σε εμένα προσωπικά, ίσως αυτό που μπορώ να κάνω είναι να εκφράσω τι συνεισφέρω σε αυτό το
πρόταγμα, όπου προσωπικό και συλλογικό μπλέκονται. Η ύπαρξη μου ως γυναίκας βορειο-αφρικανικής καταγωγής και η προσπάθειά μου να
ακουστώ και να συνδεθώ με άλλο κόσμο, πρόθυμο να με αναγνωρίσει, ίσως να είναι μια ιστορία. Η συμμετοχή μου στην Οργάνωση Ενωμένων
Γυναικών Αφρικής και η επαφή μου με τον κόσμο που την απαρτίζει ή με άτομα που συνδέονται μαζί της με κάποιο τρόπο, με βοήθησε πολύ να
αντιληφθώ πόσο σημαντικό είναι το storytelling. Κατά τον εγκλεισμό, όποτε τύχαινε να κάνουμε κάποια βιντεοκλήση ή και στις συναντήσεις μας πριν
την πανδημία, πολλές φορές πάνω στη συζήτησή μας για κάποιο συγκεκριμένο θέμα ή πρότζεκτ, θα άρχιζε με ομαλό και αυτόματο τρόπο κάποια
από εμάς να μοιράζεται μια δική της ιστορία και αυτό να ωθεί και μια άλλη να κάνει το ίδιο και στο τέλος να δημιουργείται ένα νέο αίτημα ή θέμα
προς περαιτέρω συζήτηση.
Σε δεύτερο βαθμό, θεωρώ ότι τα ντοκιμαντέρ είναι ένας άλλος και πολύ σημαντικός και δημιουργικός τρόπος να πεις μια ιστορία. Θυμάμαι πριν
κάποια χρόνια με τις φίλες μου είχαμε αποκτήσει έναν τεράστιο ενθουσιασμό με τα drag performances αλλά αυτό οφείλεται βέβαια και στο γεγονός
ότι εκείνη την περίοδο άρχισαν να παίρνουν και μεγαλύτερη ορατότητα. Η αναζήτηση μας στην εύρεση μιας πρόθυμης drag queen να μας μιλήσει
για τη δουλειά της και εμείς να το βιντεοσκοπήσουμε, αλλά συνάμα να λάβουμε υπόψη την ηθική προσέγγιση όλης της διαδικασίας ακούγοντας τη
φωνή της στη διαδικασία παραγωγής, μας οδήγησε στη δημιουργία του Kiki (2018). Όσο γινόταν αυτό, μέσα μου πάντα σκεφτόμουν ‘Από ποιά άτομα,
για ποια άτομα είναι αυτή η ταινία;'
Λίγα χρόνια μετά και συγκεκριμένα φέτος, αποφάσισα να κάνω τη διπλωματική μου πάνω σε τρία DIY υβριδικά ντοκιμαντέρ και τους τρόπους με
τους οποίους αυτά δημιουργούν ουτοπικούς χώρους που αντικατοπτρίζουν τις υβριδικές αλλά κυρίως διασπορικές ταυτότητες των δημιουργών
τους. Η διαδικασία αυτή μου προσέφερε πολλά, αλλά μου δημιούργησε και νέα ερωτήματα. Ανακάλυψα δηλαδή πως μέσα από ένα ντοκιμαντέρ,
πέρα από το ότι μπορείς να πεις μια ιστορία, είναι πιθανό να δημιουργήσεις ένα καταφύγιο ή και σπιτικό για σένα. Μια απορία που μου γεννήθηκε
μετά από αυτό, είναι ποιο είναι το μέλλον του σινεμά της πρώτης και δεύτερης γενιάς στην Ελλάδα; Υπάρχει κάτι τέτοιο; Κι αν ναι, γιατί δεν είναι
συσπειρωμένο;

Δέσποινα Καλογιάννη | Φίλη

Rabab El Mouadden
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ΠΑΟΛΑ ΡΕΒΕΝΙΩΤΗ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΣΤΡΙΑ

KN: Πάολα τι είναι ο άνθρωπος, και τι είναι το τεκνό;
ΠΡ: Δεν υπάρχει εύκολη απάντηση για το τι είναι ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος είναι ένα πλάσμα όπως όλα τα πλάσματα στον πλανήτη, αυτό που έχει
εξελιχθεί και διαμορφώνει τον πολιτισμό του ανάλογα με τις συνθήκες που ζει. Ένας άλλος πολιτισμός μπορεί να υπάρξει στην Νέα Γουινέα, ένας
άλλος πολιτισμός μπορεί να υπάρχει αλλού, όπως και άλλη σεξουαλικότητα και ήθη έθιμα.
Τώρα τι να σου πω, η ερώτηση σου είναι φιλοσοφική. Βιωματικά πάντως, εγώ είμαι καλοπροαίρετη με τους ανθρώπους, ακόμα και με αυτούς που
μου συμπεριφερόντουσαν κακοπροαίρετα ή κακοποιητικά εγώ πάντα έβρισκα μια δικαιολογία. Για εμένα δεν έφταιγαν τόσο οι ίδιοι όσο οι συνθήκες
που μεγάλωσαν και πρέπει να τις αλλάξουν.
Το τεκνό είναι ένα αγόρι όμορφο στρέιτ καυλιάρικο. Τι άλλο να σου πω;

Δημήτρης Παπαϊωάννου | Φίλος

Paola Revenioti
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ΦΕΝΗ ΤΖΑΚΩΝΙΑΤΗ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
(PATENT ATTORNEY)

ΚΝ: Το επάγγελμα του συμβούλου ευρεσιτεχνίας δεν είναι πολύ γνωστό. Τι σε ώθησε προς αυτόν τον τομέα και πως βλέπεις την εξέλιξή του στην
Ελλάδα;
ΦΤ: Μέσω του διδακτορικού μου είχα αποκτήσει μεγάλο ενδιαφέρον για τη χημική βιολογία, της οποίας ο σκοπός είναι να βρει λύσεις και
απαντήσεις σε βιολογικά «προβλήματα» με τη βοήθεια της χημείας. Η εφαρμογή της είναι πολύτιμη καθώς, βοηθά ατην εύρεση εργαλείων αλλά και
φαρμάκων που έχουν κάποιο επιθυμητό βιολογικό αποτέλεσμα. Η πρακτική που έκανα στην Genentech, μια πρωτοπόρα εταιρία βιοτεχνολογίας στο
Σαν Φρανσίσκο κατά τη διάρκεια των σπουδών μου, μου έδωσε την ευκαιρία να δω πώς αυτά που κάναμε στο εργαστήριο του πανεπιστημίου
εφαρμόζονται καθημερινά και σε εργαστήρια φαρμακευτικών εταιριών με πολύ συγκεκριμένους στόχους, να δημιουργήσουν νέα φάρμακα. Είχα
εντυπωσιαστεί με τις έξυπνες λύσεις και προτάσεις που παρουσιάζονταν στις ομαδικές μας συσκέψεις και γενικότερα με τις καινοτόμες ιδέες όλης
της ομάδας.
Τελειώνοντας τις σπουδές μου, ένιωθα γεμάτη με τις εμπειρίες, τις απογοητεύσεις και τις (πιο σπάνιες) επιτυχίες που συνδέονται με την έρευνα.
Ήθελα όμως να βρίσκομαι κοντά στην έρευνα και την καινοτομία, ειδικά στο τομέα της βιοτεχνολογίας και των φαρμάκων. Μια καλή μου φίλη με
έφερε σε επαφή με το Technology Transfer, γραφείο του Imperial College, που σκοπό έχει να μεταφέρει την ακαδημαϊκή έρευνα στον ιδιωτικό τομέα,
όπως σε εταιρίες που ενδιαφέρονται να τη χρησιμοποιήσουν ή και σε spin-out εταιρίες των ίδιων των ερευνητών.
Έτσι μπήκα στο κόσμο της πνευματικής ιδιοκτησίας και ειδικότερα έμαθα για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών (patents). Με λίγα λόγια, ένα δίπλωμα
ευρεσιτεχνίας για μία εφεύρεση προσφέρει ένα μονοπώλιο το οποίο εμπορικά είναι πολύτιμο και δίνει κίνητρο για περαιτέρω έρευνα και νέες
εφευρέσεις. Τώρα εργάζομαι σαν υποψήφια Σύμβουλος Ευρεσιτεχνίας (patent attorney) και συμβουλεύω πανεπιστήμια και εταιρίες για το ποιός
είναι ο καλύτερος τρόπος να προστατεύσουν τις εφευρέσεις τους. Μόλις πάρω τη πιστοποίησή μου θα τους εκπροσωπώ στο European Patent Office
το οποίο εκδίδει διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Το βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρον γιατί έχω συνεχή επαφή με καινούργιες
τεχνολογίες και καινοτόμους ανθρώπους.
Στην Ελλάδα δεν είμαστε πολύ εξοικειωμένοι με την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών, αλλά πιστεύω αυτό θα αλλάξει με τον καιρό. Ειδικά τα χρόνια της
πανδημίας έφεραν στο προσκήνιο την σημασία της έρευνας αλλά και της προστασίας της. Νιώθω ότι θα υπάρξει μεγαλύτερη έμφαση στην
καινοτομία και την τεχνολογική ανάπτυξη. Έτσι το οικονομικό μοντέλο θα εξελιχθεί και θα οδηγήσει, όχι μόνο σε περισσότερες ευκαιρίες για τους
καινοτόμους επαγγελματίες, αλλά και σε περισσότερους συμβούλους ευρεσιτεχνίας στη χώρα μας.

Ρίτα Νισσίμ | Φίλη
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ISSUE Θ
ΜΑΤΙΝΑ ΣΥΡΜΑ
ΚΑΠΕΤΑΝΙΣΣΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ
ΤΑΞΙ

ΚΝ: Όλα αυτά τα χρόνια που δραστηριοποιείστε γνωρίζετε αν υπάρχει ενδιαφέρον από άλλες γυναίκες να ακολουθήσουν την ίδια πορεία με εσάς;
ΜΣ: Όχι, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κάποιο ενδιαφέρον. Αυτό που τυχαίνει συχνά είναι ότι πολλοί πελάτες μού δίνουν συγχαρητήρια! Με
ρωτάνε "Είστε η μοναδική καπετάνισσά; Tους απαντάω "Nαι, Μπουμπουλίνα”.
Μια φορά είχα μια κούρσα με ένα ζευγάρι που είχε δυο παιδάκια και η γυναίκα με ρώταγε για τη δουλειά μου, και στο τέλος μου είπε “Φαίνεται από
το πρόσωπο σας πως είστε καπετάνισσά”. Μεγάλη κουβέντα...
Άλλοι έρχονται και μου λένε, "Τι ωραία δουλειά θα ήθελα και εγώ να την κάνω". Αλλά τους λέω είναι δύσκολη δουλειά δεν την έμαθα τώρα. Βλέπεις
εγώ από κοριτσάκι, 11 χρονών πήγα και φουντάρισα μαζί με τον πατέρα μου και άντε πιάστε την. Το 1973 βέβαια πέθαινε ο μπαμπάς, αλλά έμεινα
εγώ στο τιμόνι του ‘’Κρεολή’’.

Ευγενία Σύρμα | Μητέρα
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BIOS

Η Νία Hefe Φιλιογιάννη γενvήθηκε στην Αθήνα το 1990 και ζει μεταξύ Λονδίνου και Αθήνας. Είναι creative director, εικαστικός και Ιδρύτρια του
Cream Athens, ενός μη κερδοσκοπικού agency που υποστηρίζει καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο. Αποφοίτησε με διάκριση και υποτροφία από το
Deree - Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος με πτυχίο στα εικαστικά και από το Central Saint Martins (UAL) με Master στον επικοινωνιακό σχεδιασμό.
Αυτή την στιγμή εργαζεται και στο UAL ως Brand and Creative Services Manager στο Λονδινο.
Με όπλα της την σκληρή δουλειά, την ταπεινότητα και την αγάπη της για την τέχνη, η Νία Hefe Φιλιογιάννη συμμετέχει ενεργά και διαχειρίζεται
δημιουργικά έργα σε Ελλάδα και το Λονδίνο, καθώς και δρα ως σύμβουλος τέχνης (Art Coach) για νέους καλλιτέχνες.
Η Ραμπάμπ Ελ Μουαντίν γεννήθηκε στην Αθήνα με καταγωγή από το Μαρόκο. Είναι μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο του Groningen
της Ολλανδίας όπου και αυτή την περίοδο διαμένει. Σπουδάζει Κινηματογράφο και Σύγχρονα Οπτικοακουστικά Μέσα και πεδία ενδιαφέροντός της
αποτελούν ο διασπορικός, μετα-αποικιακός κινηματογράφος της εξορίας όπως και οι ηθικές προσεγγίσεις στο σινεμά. Πρόσφατα δημιούργησε το
λογαριασμό @rai.rebetiko στο Instagram για να εκδηλώσει τους πολλαπλούς τρόπους με τους οποίους τα δύο αυτά είδη μουσικής διασταυρώνονται.
Οι αδυναμίες της είναι το τσάι με δυόσμο, το γιασεμί, η σοκολάτα, το hands-gazing και φυσικά οι φίλες της. Στο μέλλον θα ήθελε πολύ να βρει αυτό
που αποκαλούν όλοι ‘σπιτικό’ ή ‘home’.
Η Φένη Τζακωνιάτη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1991. Έχοντας εξασφαλίσει μια θέση στο τμήμα Χημικών Μηχανικών στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο,
αποφάσισε να μεταβεί στη Σκωτία για να σπουδάσει Χημεία. Το 2013 αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου με Μάστερ, έπαινο
καλύτερης επίδοσης και εξειδίκευση στους βιολογικούς νανοσένσορες. Η Φένη συνέχισε τις σπουδές της στο Imperial College London όπου έκανε
διδακτορικό. Η έρευνά της είχε στόχο την ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων χημικής βιολογίας στην ανάλυση της καταστολής αλγοϋποδοχέων στο
πρωτεϊνικό επίπεδο που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη νέων αναλγησικών. Κατά τη διάρκεια των διδακτορικών της σπουδών εγκαταστάθηκε στην
Καλιφόρνια για 8μηνη πρακτική άσκηση στο ερευνητικό τμήμα Δομικής Βιολογίας της Genentech, μιας πρωτοπόρας εταιρίας βιοτεχνολογίας στο
Σαν Φρανσίσκο. Εκεί διεύρυνε τις ικανότητές της συμμετέχοντας σε κορυφαία πειράματα κρυσταλλογραφίας. Όλες αυτές οι εμπειρίες οδήγησαν σε
δύο ερευνητικές δημοσιεύσεις (Tzakoniati et al. και Xu et al.). Έκανε επίσης πρακτική άσκηση στο Technology Transfer office του Imperial College
London κατά τη διάρκεια της οποίας ήρθε σε πρώτη επαφή με την εμπορική πλευρά της έρευνας και αποφάσισε να ασχοληθεί με το τομέα των
ευρεσιτεχνιών. Από το 2019 εργάζεται σαν υποψήφια Σύμβουλος Ευρεσιτεχνίας (patent attorney) στο τμήμα Βιοτεχνολογίας της Mewburn Ellis LLP
και έχει αποκτήσει το Postgraduate Certificate in Intellectual Property Law από το Queen Mary University London.
Η Πάολα Ρεβενιώτη, γνωστή ως Πάολα, είναι Ελληνίδα τρανς γυναίκα, κινηματογραφίστρια, εκδότρια, καλλιτέχνης, ακτιβίστρια και πρωτοπόρα
φυσιογνωμία του ελληνικού ΛΟΑΤ κινήματος.
Από το 1980 συχνά συμμετείχε αλλά και οργάνωνε διαμαρτυρίες ενάντια στην περιθωριοποίηση, κρατική καταστολή και αστυνομική βία, ενώ
πάλεψε για την ισότητα των ΛΟΑΤ και την κοινωνική και σεξουαλική τους απελευθέρωση. Εξέδωσε το περιοδικό Κράξιμο από το 1982 ως το 1993,
προβάλλοντας άρθρα σχετικά με τα διεθνή και εγχώρια πολιτικά και κοινωνικά κινήματα αλλά και τις διεκδικήσεις ομοφυλόφιλων πολιτών. Επιπλέον
φιλοξενούσε μοναδικές συνεντεύξεις ανθρώπων του πνεύματος δίπλα σε καλλιτεχνικές φωτογραφίες γυμνών αγοριών, που άφησαν εποχή. Από το
2011 ασχολείται με τη δημιουργία σειράς ντοκιμαντέρ, κυρίως ακτιβιστικού χαρακτήρα, σε συνεργασία με διάφορους νέους κινηματογραφιστές,
κάτω από την επωνυμία 'ThePaolaProject' και ThePaolaTeam.
Η Ματίνα Σύρμα γεννήθηκε το 1968 και ζει μόνιμα στις Σπέτσες. Είναι η μοναδική καπετάνισσα θαλασσίου ταξί εδώ και 40 χράνια. Η μεγαλύτερη
αγάπη της είναι η θάλασσα. Ο πατέρας της Μιχάλης Σύρμας το 1974 ήταν ο ιδρυτής του δρομολογίου ‘’Κόστα-Σπέτσες’’ με θαλάσσιο ταξί. Ήταν ο
πρωτοπόρος που άνοιξε γέφυρα επικοινωνίας με τη στεριά με 10 θαλάσσια ταξί.
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Είμαι υπέρ του να εστιάζει κανείς σε πολλούς και παράλληλους στόχους, ακόμα και αν
δεν ακούγονται και τόσο ρεαλιστικοί στην αρχή. Αυτά που χρειάζεται κανείς για να
το πετύχει αυτό είναι χρόνος, πείσμα και καλή ενέργεια.

ΝΙΑ HEFE ΦΙΛΙΟΓΙΑΝΝΗ

Η διαδικασία αυτή μου προσέφερε πολλά, αλλά μου δημιούργησε και νέα
ερωτήματα. Ανακάλυψα δηλαδή πως μέσα από ένα ντοκιμαντέρ πέρα από το ότι
μπορείς να πεις μια ιστορία, είναι πιθανό να δημιουργήσεις ένα καταφύγιο ή και
σπιτικό για σένα.

ΡΑΜΠΑΜΠ ΕΛ ΜΟΥΑΝΤΙΝ

Τώρα εργάζομαι σαν υποψήφια Σύμβουλος Ευρεσιτεχνίας (patent attorney) και
συμβουλεύω πανεπιστήμια και εταιρίες για το ποιός είναι ο καλύτερος τρόπος να
προστατεύσουν τις εφευρέσεις τους. Μόλις πάρω τη πιστοποίησή μου θα τους
εκπροσωπώ στο European Patent Office το οποίο εκδίδει διπλώματα ευρεσιτεχνίας
σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Το βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρον γιατί έχω συνεχή επαφή
με καινούργιες τεχνολογίες και καινοτόμους ανθρώπους.

ΦΕΝΗ ΤΖΑΚΩΝΙΑΤΗ

Το τεκνό είναι ένα αγόρι όμορφο στρέιτ καυλιάρικο. Τι άλλο να σου πω;

ΠΑΟΛΑ ΡΕΒΕΝΙΩΤΗ

Μια φορά είχα μια κούρσα με ένα ζευγάρι που είχε δυο παιδάκια και η γυναίκα με
ρώταγε για τη δουλειά μου, και στο τέλος μου είπε “Φαίνεται από το πρόσωπο σας
πως είστε καπετάνισσα”. Μεγάλη κουβέντα...

ΜΑΤΙΝΑ ΣΥΡΜΑ
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ΕΙΡHΝΗ ΓΕΩΡΓΑΛAΚΗ
LOIDA ARABIT DOLLETE
FO AKA FOFI TSESMELI
TILA KAREOLA
ΔΑΛΙΔΑ

Guest Editor
Aikaterina Nefeli Kaoutski, - or just Nefeli because she never responds to
Katerina- was born in 1995. She was raised in the southern suburbs of Athens
next to her beloved sea. She is a graduate of the Department of Marketing
and Communication of Athens University of Economics and Business. She
soon realized that the most integral part of her puzzle was missing and
decided to continue her studies in Art History at Deree - The American College
of Greece (ACG). The locus of her research lies in modern and contemporary
art related to social and political struggles. Soon she will move to London to
study at The Courtauld Institute of Art with a special option in Russian art of
the 20th c. Until then she will be reading her books at some sandy beach and
hanging out with her five cats.

Nefeli Kautsky
@nefelikautsky
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Η Αικατερίνα Νεφέλη Καούτσκη - ή απλά Νεφέλη γιατί στο Κατερίνα ποτέ
δεν γυρνάει- γεννήθηκε το 1995 και μεγάλωσε στα νότια προάστια της
Αθήνας δίπλα στη θάλασσα που τόσο αγαπά. Αποφοίτησε από το τμήμα
Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Σύντομα, όμως, συνειδητοποίησε ότι το βασικό κομμάτι του παζλ της, λείπει,
κι έτσι αποφάσισε να συνεχίσει με σπουδές στην Ιστορία της Τέχνης στο
Deree - Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος (ACG). Το ερευνητικό της ενδιαφέρον
εστιάζει στη μοντέρνα και σύγχρονη τέχνη που είναι συνυφασμένη με
κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες. Προσεχώς θα μετακομίσει στο Λονδίνο
για να φοιτήσει στο Courtauld Institute of Art με κατεύθυνση τη Ρωσική τέχνη
στον 20ο αι. Μέχρι τότε θα απολαμβάνει να διαβάζει τα βιβλία της σε κάποια
παραλία και θα κάνει παρέα με τις πέντε γάτες της.
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ΕΙΡHΝΗ ΓΕΩΡΓΑΛAΚΗ
ΗΘΟΠΟΙOΣ & ΣΚΗΝΟΘEΤΙΣ

ANK: Ποιο είναι το νήμα που μας ενώνει και μας προσδιορίζει ως γυναίκες; Εν τέλει τι σημαίνει γυναικεία ενδυνάμωση και πώς την επιτυγχάνουμε
στην Ελλάδα στο χώρο του πολιτισμού;
ΕΓ: Γλυκά νερά, Φολέγανδρος, 18χρονη, Σοφία Μπεκατώρου… κάθε μέρα μια καινούρια ιστορία που βγαίνει στο φως.
Πόσες παραγράφηκαν; Πόσες παλεύουν να βρουν το κουράγιο να αποκαλυφθούν;
Έχουμε την ψευδαίσθηση ότι τον τελευταίο χρόνο έχουν αυξηθεί κατακόρυφα τα κρούσματα έμφυλης βίας. Η αλήθεια είναι πως μετά το κίνημα
metoo περισσότερες γυναικείες φωνές βρήκαν το κουράγιο να αρθρώσουν τον φόβο που όλες νιώθουμε ως θηλυκότητες.
Ζούμε σε μια εποχή που δυστυχώς γίνεται επιτακτική ανάγκη να προσθέσουμε ή να συνηθίσουμε να χρησιμοποιούμε περισσότερο μερικές λέξεις
στο λεξιλόγιό μας.
Γυναικοκτονία, ανισότητα, ορατότητα, πατριαρχία, ισοτιμία, θηλυκότητα.
Πρέπει να αναγνωρίσουμε το πρόβλημα της διάκρισης σε όποιο φύλο κι αν ανήκουμε. Να ανοίξει η συζήτηση και να μην τελειώσει μέχρι να μην
βιάζεται με οποιονδήποτε τρόπο καμιά μας. Μέχρι να μην χρειάζεται να υπερασπιζόμαστε το φύλο ή την σεξουαλικότητα μας, να μην είναι ο λόγος
για καταξίωση και επαγγελματική ανέλιξη. Μέχρι να μπορούμε να λέμε τα εγκλήματα με το αληθινό τους όνομα. Μέχρι να μην γίνονται αυτά τα
εγκλήματα. Μέχρι να μην φοβηθεί ξανά καμία γυναίκα επειδή είναι γυναίκα.
Τις θηλυκότητες σήμερα δεν τις ενώνει το φύλο τους. Μας ενώνει η ανάγκη μας για ισοτιμία.
Ας βάλουμε ένα τέλος στην ισότητα, που η πατριαρχία έχει μεταφράσει ως το να παλεύουμε σαν άντρες για να τα καταφέρουμε. Ήρθε ο καιρός να
μιλήσουμε για ισοτιμία.
Η μόνη “αδυναμία” του φύλου μας είναι πως δεν βαστάμε να αντέξουμε άλλα “καλά παιδιά” κι άλλες “κακές στιγμές”.
Πριν από ένα χρόνο, φτιάξαμε με 13 υπέροχες γυναίκες την πρωτοβουλία WOM.A (women in arts) για τη θέση της γυναίκας στον χώρο του
πολιτισμού με σκοπό να συνεισφέρει στην καταπολέμηση των έμφυλων στερεοτύπων και της έμφυλης βίας, που βιώνουν σε όλες τις εκφάνσεις οι
γυναίκες στον συγκεκριμένο επαγγελματικό χώρο. Πρώτο μας μέλημα είναι να πούμε στις συναδέλφους μας πως καμιά δεν είναι μόνη. Σεξιστικές
συμπεριφορές, σεξουαλική παρενόχληση, ανισότητα αμοιβών και ευκαιριών, απαξίωση, στερεοτυπικοί αποκλεισμοί αποτελούν καθημερινή
πραγματικότητα.
Μας ενδιαφέρει η δημόσια παρέμβαση σε σχέση με όλες τις πρακτικές που κατατάσσουν εργασιακά τις γυναίκες σε δεύτερη ταχύτητα. Ζητάμε
ακηδεμόνευτη και ελεύθερη έκφραση κάθε γυναίκας. Καταδικάζουμε ενεργά κάθε απόπειρα που θίγει την επαγγελματική υπόσταση της γυναίκας σε
οποιονδήποτε εργασιακό κλάδο του πολιτισμού και των τεχνών. Διεκδικούμε την ουσιαστική ισότητα στο εργασιακό μας περιβάλλον.
Ο παραγκωνισμός και η ανισότητα ευκαιριών δεν είναι ιδέα μας. Είναι κάτι που τα νούμερα αποδεικνύουν περίτρανα. Θέλουμε να μην χρειάζεται να
εξηγούμε άλλο το πρόβλημα ακόμα και σε μας τις ίδιες. Σοκαριστήκαμε κι εμείς όταν συνειδητοποιήσαμε ότι ξεκινάμε 300 μέτρα πίσω από την
γραμμή τερματισμού στο 100στάρι σε σχέση με τους συνομήλικους άντρες συναδέλφους μας. Ας το αναγνωρίσουμε λοιπόν για να μπορέσουμε και
να το λύσουμε. Μέχρι να μην υπάρχει η ανάγκη για τέτοιου είδους πρωτοβουλίες. Μέχρι η μόνη μας αγωνία να είναι να κάνουμε καλά την δουλειά
μας, χωρίς τα επιπλέον εμπόδια που μας φοριούνται εξαιτίας της τυχαιότητας της φύσης μας.

Εριφίλη Γιαννακοπούλου | Λυρική τραγουδίστρια & Σκηνοθέτις
www.womeninarts.com/

@wom.a_gr
WOMA-Women-in-Arts-102530671845283

Βασίλης Βηλαράς
Αναστασία Γιαννάκη

TTS PRESS

PAGE 39

ISSUE Θ
LOIDA ARABIT DOLLETE
PRESIDENT OF DIWATA

ANK: Why did Filipino women in Greece founded their own organization of support and how has it strengthened the personal and professional
growth of its members?
LΑD: DIWATA (Determined Independent Women in Action for Total Advancement) was established in 1994 with women representing various
organizations in Greece. It is a network of Filipino women either coming from different organizations or simply joining as individuals due to their
strong belief in the principles and objectives of DIWATA.
The main reasons as to why DIWATA was founded and its objectives are the following:
·To promote empowerment and advancement of Filipino migrant women workers in Greece.
·To produce alternative self-help and sustainable economic projects that will provide mutual financial support opportunities for Filipino migrant
women in Greece.
·To empower Filipino women with cooperative control and democratic management and training.
·To educate members and the greater community about the principles and practice of cooperation.
·To provide a forum for women to discuss issues and problems which directly affect them and to solve them through collective efforts.
·To establish links with associations supporting women migrants in Greece and other parts of Europe and other continents.
Except for the fact that DIWATA has supported thousands of migrant women in Greece, it has also made a huge impact in the personal and
professional growth of its members. The organisation has made a project called “Savings and Loans Cooperative” which aims to accumulate funds but
to also assist the members’ families who reside in the Philippines. Through this particular cooperative, the members are required to enhance their
sense of responsibility, discipline, unity, mutual respect and understanding. In addition, they need to build trust and communication among them,
skills that are undeniably useful to both their professional and personal lives. The project has overall strengthened their sense of belonging and
solidarity as well as their sense of empowerment as migrant women.
Through joining DIWATA and acquiring different positions within the organisation, the members have heightened their overall sense of responsibility
and organisation, compassion and consideration for others and, without doubt, their duty to support, not only Filipino, but all women migrants in
Greece.

Debbie Valencia | Founder of DIWATA
kasapihellas.wordpress.com/philippine-women-diwata/

Maria Luisa Dollete
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FOFI TSESMELI
DJ, JOURNALIST, CONSULTANT
- HER PROJECT/SHESAID.SO
ATHENS.

ANK: Via the “HER music project” through the “HER parties” initiative you have offered emerging women DJs your own deck and the opportunity to be
heard. What are the next steps these women need to take in order to establish themselves in the field in Greece and abroad?
Fo aka Fofi Tsesmeli: I created HER music project three years ago aiming to empower, celebrate and support womxn and gender minorities in the
(electronic) music industry in Greece and beyond, showcase their immense talent and presence and give a platform, a safe creative space for them to
rely upon.
It is quite strange, but I felt and still feel that we have to persuade people and even some womxn that equality is actually an existent and very serious
issue in the industry. We have “swallowed” and “digested” so much patriarchy all these years, so it is strange, but we have taken it for granted and
many are afraid of challenging the existing status quo, thinking that such a stance can jeopardize their prospect for a career.
First, you have to actually believe and embrace your talent, be self-confident, have a clear vision of your craft and set specific goals, no matter how
high. Accept that you have no other choice, but to succeed. At the same time, be persistent, patient and modest, work hard and educate yourself
constantly.
Find like-minded people, or platforms and collaborate, find a mentor, or mentorship program, create a supportive network. Form a strong
professional peer group, as your sounding board and be very careful who you take advise from. Support fellow (womxn) artists, connect with them.
Demand equal pay and try to live and breathe equality in everything you do, e.g., ask for a 50/50 representation in the projects you will participate.
Trust and value women-identifying artists throughout the industry and never feel that you are in competition with them, just because we are few –
there is a place for everyone.
When you are in charge of a project, find the best out there to collaborate, regardless of gender, always keeping in mind that some very talented
people do not have the opportunities/outlets they should. Last but not least, when you get to a point of success, never forget the difficulties/hardships
that you had to go through and ensure that the ones who will come after you should not endure and experience what you did. For every door that
was opened for you, make sure you do the same. Be a role model for young people and practice what you preach.
We are standing at a very pivotal moment in history, it is up to each and every one of us to validate that we are moving forward and not backwards.

Jennifer Cardini | DJ, Producer & Label Owner
www.her-project.com/?fbclid=IwAR18XDRypvlI8rEZ678sQtE7nRzxElZKB6CtiCWBBwIA_Cf_CV8hkYx0Tqk

@hermusicproject
HER music project

Needfx Patrick
Giorgio Gsquare
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TILA KAREOLA
FOUNDING MOTHER OF THE
HOUSE OF KAREOLA

ANK: Although Ball Culture emerged from the African-American LGBTQI communities of New York in the 20th c., in Greece it debuted quite recently
with the “House of Kareola” which is leading the scene to this day. What is it like to be a performer, a teacher, an activist and a mother of the “House of
Kareola” in Athens?
TK: Having watched the Greek ballroom scene grow from just some vogue fem classes to a young, vibrant microcommunity has been the most surreal
experience. I‘ve learned so many things about support, how crucial it is when it comes to subcultures since it’s very important to me to build strong
bonds. I feel it’s the only way the scene will be long lasting and not just a bubble that is going to burst. Being a mother has definitely been a roller
coaster of emotions. I feel so proud of my kids and at the same time such great responsibility, towards them, to not let them down, but, also, towards
the culture itself. Being white and starting a scene which, so far is consisting of predominantly white individuals, I need to be super careful since, by
default, we are walking the culture appropriation line full time and it’s a very thin one. So, I try to discuss with as many people as I can who have
pioneered the house ball culture in order to make sure I’m being respectful in what I do. And, at the same time, educate the kids coming into the
Greek scene in order for them to be able to be informed, respectful and at the same time, bring something new to it, since ballroom is in many ways
about personal expression.
Building the scene here in Athens has gone hand in hand with ballroom going mainstream. This means we‘ve had a lot more people interested in it
than we probably would have had 10 years ago and a lot more opportunities to take advantage of. I always try to stay super aware of the instances
which will benefit the scene at a larger scale as well as the people who want to come into it just because it’s 'trendy'. Ballroom is known for its
gatekeeping, since it has been exploited so many times in the past by people who had nothing to do with it, but it’s also known for its celebration of
pop and mainstream culture. So, choices are sometimes hard to make but I always try to have the scene claiming its rightful space in the mainstream,
without it turning into a watered down version of itself.
Lastly, the scene in Athens has had the very warm support of a large portion of the Greek lgbt+ and queer community, something I will always value,
as the scene is meant for people belonging in oppressed groups or carrying minoritized social identities and it’s actually one of the main reasons I got
deeper into ballroom. Performing the way I do, the way vogue fem allows one to present oneself, I always had a very urgent sense of resistance within
me, even before the scene started evolving, when it was just the House performing or just dancing in clubs. It has given me a sense of empowerment
and has helped all of us discover sides of ourselves that needed to be discovered. Ballroom, along with BLM movement, has also helped me unpack
residual racism that is, unfortunately, built into all people by systemic forces and made me aware of my privileges as a white person, something I try to
check daily. The same goes for internalized sexism and transphobia. Ballroom is a playground and a battlefield all at once, and the greatest thing is to
watch others discover it, play with their ambitions, battle it out with their greatest fears and insecurities and win.

Chraja | Father of the House of Kareola

@houseofkareola
Manos Vynichakis
Paris Tavitian
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ΔΑΛΙΔA
ΤΡΑΝΣ ΓΥΝΑIΚΑ

ANK: Ξεκίνησες ένα blog στο οποίο καταγράφεις τη μετάβαση φύλου όπως ακριβώς τη βιώνεις στη Σύρο. Ποια είναι η νέα πορεία που χαράζει η
Δαλιδά και από που αντλεί τη δύναμη της;
Δ: Ξεκίνησα αυτό το blog γιατί βιώνοντας όλη αυτή την εμπειρία με την μετάβαση του φύλου και ειδικά σε μία μικρότερη κοινωνία όπως αυτή της
Σύρου, κατάλαβα ότι ένα μεγάλο μέρος των ανθρώπων είναι ελάχιστα ενημερωμένο για το θέμα. Αυτό που θα ήθελα να επιτύχω με αυτό το blog
είναι να καταλάβει ένα μεγαλύτερο μέρος ανθρώπων ότι to να είσαι διεμφυλικό άτομο δεν είναι κάτι το οποίο κανείς το ¨επιλέγει¨, αλλά είναι κάτι
με το οποίο γεννιόμαστε. Θα ήθελα να καταλάβει ο καθένας ότι δεν διαφέρουμε μεταξύ μας. Αν το δούμε καθαρά, όλοι oi άνθρωποι είμαστε ίσοι και
θα έπρεπε να έχουμε ίσα δικαιώματα και όχι να αποκλειόμαστε. Όπως έχω αναφέρει και στο blog μου θα με έκανε χαρούμενη ακόμη και ένας
άνθρωπος να επωφελούνταν από αυτά που μοιράζομαι εκεί.
Εγώ με θεωρώ τυχερή διότι σε όλο αυτό το ταξίδι μου έχω στο πλευρό μου την οικογένεια μου καθώς και τους φίλους μου. Για αυτό και αναφέρω
αρκετές φορές ότι άνθρωποι που βιώνουν αυτό που βιώνω και εγώ, θέλουν τη στήριξη του κύκλου τους ειδικά αυτή των γονιών τους. Υπάρχουν
πολλά παιδιά που γνωρίζω που το πέρασαν όλο αυτό μόνα τους και πιστέψτε με δεν είναι κάτι εύκολο. Εγώ αντλώ τη δύναμη μου πρώτα από εμένα,
γιατί γνωρίζω πολύ καλά όλη μου τη ζωή τι μου συμβαίνει, και τώρα νιώθω πιο έτοιμη και πιο δυνατή από ποτέ για να κάνω αυτό το βήμα. Αλλά δεν
μπορείτε να φανταστείτε πόση δύναμη παίρνω από τους ανθρώπους του κύκλου μου, όταν βλέπω στα μάτια τους την αγάπη και νιώθω τη στήριξη
τους για όλο αυτό που κάνω.
Ένα θέμα που θα αναφέρω στο μέλλον στη σελίδα μου αφορά την επέμβαση επαναπροσδιορισμού του φύλου. Είναι ένα θέμα που με απασχολεί
ιδιαίτερα καθώς για όσους δεν γνωρίζουν, εφόσον λάβουμε την έγκριση ενός ψυχιάτρου που ειδικεύεται στην δυσφορία του φύλου ξεκινάμε
θεραπεία με ορμόνες. Το κόστος των ορμονών καλύπτεται από το κράτος σε περίπτωση που το άτομο είναι ασφαλισμένο. Ενώ λοιπόν το κράτος
αναγνωρίζει τη κατάσταση όσον αφορά τις ορμόνες, για την επέμβαση αναγκαζόμαστε να πηγαίνουμε ιδιωτικά καθώς δεν καλύπτεται τίποτα και δεν
είναι καθόλου εύκολο για εμάς. Αυτό που θα ήθελα να επιτευχθεί λοιπόν από άτομα σαν εμένα στο μέλλον - και είναι κάτι που ελπίζω - είναι, όποιος
επιθυμεί να προβεί σε επέμβαση επαναπροσδιορισμού του φύλου, να μπορεί να απευθύνται πλέον σε δημόσια ιδρύματα και όχι μόνο ιδιωτικά.

Indya Moore | Ηθοποιός, Μοντέλο & Ακτιβίστρια
dalidanicole.blogspot.com/
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Η Ειρήνη Γεωργαλάκη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1987. Αποφοίτησε από την δραματική σχολή του Εθνικού Θεάτρου το 2008. Από τότε εργάζεται
στον χώρο του θεάτρου κυρίως ως ηθοποιός και σκηνοθέτις. Από το 2011 είναι μόνιμο μέλος της ομάδας Oper(o) όπου μαζί τους έχει σκηνοθετήσει
πάνω από 6 παραστάσεις. Παράλληλα διδάσκει θέατρο σε ερασιτεχνικούς θιάσους.
Loida Arabit Dollete was born on September 10th, 1965, in Pantok Binangonan Rizal, Philippines. She has four siblings among whom she is the
eldest. She arrived in Greece for the first time in June 1989. She then met her husband, Isidro Dollete, and got married in June 1999. They got blessed
a few years later with their one and only child, Maria Luisa Dollete.
She joined DIWATA in 1999 and has been a member for 22 years. In her first two years she became one of the auditors. A few years later she was
assigned as a treasurer and stayed in that position for almost four years. In 2013 she was elected as Vice president and in 2017 she became President
of DIWATA and has remained one since then.
She considers DIWATA as part of her family. The organization has not only helped her improve her self-awareness and confidence, but she has also
gained various lessons and experiences throughout the years of attending seminars and programs that could only be acquired by joining DIWATA.
Fo aka Fofi Tsesmeli is a professional DJ and a leading figure in the Greek dance music scene. She has played at all major clubs in the country (Cavo
Paradiso, +Soda, Bolivar Beach Bar, Six D.o.g.s, Net, Berlin, Kalua, Gaz, Atlantis, NID, MAZE, Steam, Terraza Club, etc) and she holds the longest living
residency at a club in the country, being a resident of Sodade2 BackStage for the past 21 years.
She has shared the decks with international DJs like Nicole Moudaber, Ramiro Lopez, Honey Dijon, Cristian Varela, David Morales, Smokin’ Jo,
Louisahhh, Nakadia, VONDA7, Skin, Kiko Navarro and others.
Apart from her DJing career, Fo is a music journalist. She was the editor-in-chief of Freeze mag, the presenter and editor of ‘Heineken Zone’ dance
music show on MAD TV and a radio producer on NRG FM 105,5 and Kiss FM 92,9. She was also the A&R of D-Version Music Publishing. She
collaborates with LiFO, the leading urban culture online mag in Greece, providing exclusive interviews with international DJs/producers and various
content regarding the local and international electronic music scene.
Fo was voted “No1 DJ of 2014”, “No1 DJ of 2016”, “No1 DJ of 2017” and “No1 DJ of 2018” in the Athens Voice Annual poll. In 2018 she introduced the
project “HER” to the Greek crowd, with an all-female lineup for the first time in Greece, aiming to promote equality among female artists from Greece
and all over the world. HER supported and co-organized the event “Women In Techno_logy” event at the Athens Concert Hall. It was the debut of
techno music in its premises, by an all-Greek female line up, one of whom was Fo. HER project was part of the first Sonar Athens festival with a b2b set
by Fo and VRGN and also collaborated with Athens Pride on a live streaming event from SNFCC. Since April 2020, she is one of the shesaid.so Athens
chapter directors.
Tila is born and bred in Athens, Greece, shaped by her love for cinema, the Rolling Stones, dance, David Bowie, and 1960s classic Greek films. She is a
dance teacher, a performer, a visual artist and the founding mother of the first ballroom house in Greece, the House of Kareola.
Η Δαλιδά είναι 26 ετών και είναι trans γυναίκα. Πάντοτε ένιωθε έτσι μέσα της απλά το εξωτερικό της κομμάτι δεν ταίριαζε καθόλου με το εσωτερικό.
Πέρασε ένα κομμάτι της ζωής της σαν θεατής ζώντας για τους άλλους και δεν έδινε σημασία στο ποια είναι εκείνη. Για καλή της τύχη αποφάσισε να
βρει τον εαυτό της και να το μοιραστεί. Τώρα νιώθει πιο ελεύθερη από ποτέ.
Έχει σπουδάσει και έχει εργαστεί στον ξενοδοχειακό κλάδο και ενώ είναι κάτι που της αρέσει αρκετά, θα έλεγε ότι της αρέσει περισσότερο η έκθεση
στο κοινό και το τραγούδι, που ανέκαθεν αγαπούσε. Πάντοτε ήταν καλλιτεχνική· εκτός από το τραγούδι, τη γοητεύει το θέατρο και ο
κινηματογράφος. Επιπλέον ασχολείται με το blog που έχει δημιουργήσει. Παράλληλα έχει μία ιδιαίτερη αδυναμία στο YouTube καθώς είναι μία
πλατφόρμα με την οποία θα ήθελε να ασχοληθεί μελλοντικά.
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Τις θηλυκότητες σήμερα δεν τις ενώνει το φύλο τους. Μας ενώνει η ανάγκη μας για
ισοτιμία.
Ας βάλουμε ένα τέλος στην ισότητα, που η πατριαρχία έχει μεταφράσει ως το να
παλεύουμε σαν άντρες για να τα καταφέρουμε. Ήρθε ο καιρός να μιλήσουμε για
ισοτιμία.

ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΑΛΑΚΗ

Except for the fact that DIWATA has supported thousands of migrant women
in Greece, it has also made a huge impact in the personal and professional
growth of its members. The organisation has made a project called “Savings and
Loans Cooperative” which aim is to accumulate funds but to also assist the
members’ families who reside in the Philippines.

LOIDA ARABIT DOLLETE

When you are in charge of a project, find the best out there to collaborate,
regardless of gender, always keeping in mind that some very talented people do
not have the opportunities/outlets they should. Last but not least, when you get
to a point of success, never forget the difficulties/hardships that you had to go
through and ensure that the ones who will come after you should not endure and
experience what you did. For every door that was opened for you, make sure
you do the same. Be a role model for young people and practice what you
preach.

FO AKA FOFI TSESMELI

Ballroom, along with BLM movement, has also helped me unpack residual
racism that is, unfortunately, built into all people by systemic forces and made
me aware of my privileges as a white person, something I try to check daily. The
same goes for internalized sexism and transphobia. Ballroom is a playground
and a battlefield all at once, and the greatest thing is to watch others discover it,
play with their ambitions, battle it out with their greatest fears and insecurities
and win.

TILA KAREOLA

Εγώ με θεωρώ τυχερή διότι σε όλο αυτό το ταξίδι μου έχω στο πλευρό μου την
οικογένεια μου καθώς και τους φίλους μου. Για αυτό και αναφέρω αρκετές φορές ότι
άνθρωποι που βιώνουν αυτό που βιώνω και εγώ, θέλουν τη στήριξη του κύκλου τους
ειδικά αυτή των γονιών τους.

ΔΑΛΙΔA
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ΝΤAΝΑ ΠΑΠΑΧΡHΣΤΟΥ
PARWANA AMIRI
ΑΝΤΩΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
REJECT AKA LEX
ΝΤΙΝΑ ΑΡΜΑΚΟΛΑ

Guest Editor
Eirini Vlavianou is a visual artist born in 1994 in the centre of Athens, in a
beautiful pedestrian street of Patisia. Growing up in the urban centre, she
inevitably perceived it as a field of action and inspiration during her youth, but
also as a point of awakening, leading her to a different way of life, on her
favorite island, Tinos. The calculative perception of time and the speed
imposed by the contemporary means of production repel her. She is
concerned with the magical, transcendental and spiritual element that
penetrates the material world, through which she explores her own place in
the universe. After her degree in visual arts and her participation in
ARTWORKS Fellowship 2020, her challenge is to create, through her art and
life, new spaces detached from anthropocentric notions so that humans can
understand its ephemeral nature and its physical connection with the rest of
the elements of the universe.

evlavianou@weebly.com
@reh.nag
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Η Ειρήνη Βλαβιανού είναι εικαστικός γεννημένη το 1994 στο κέντρο της
Αθήνας, σε έναν όμορφο πεζόδρομο των Πατησίων. Μεγαλωμένη στο αστικό
κέντρο, αναπόφευκτα το είδε να λειτουργεί ως πεδίο δράσης και έμπνευσης
στα νεανικά της χρόνια αλλά και ως σημείο αφύπνισης οδηγώντας την σε
έναν διαφορετικό τρόπο ζωής, στο αγαπημένο της νησί, την Τήνο. Η
υπολογιστική αντίληψη του χρόνου και οι ταχύτητες που επιβάλλουν τα
σύγχρονα παραγωγικά μέσα, την απωθούν. Την απασχολεί το μαγικό, το
υπερβατικό και πνευματικό στοιχείο που διαπερνά τον υλικό κόσμο, μέσα
από το οποίο εξερευνά τη θέση της στο σύμπαν. Μετά από το πτυχίο της στις
εικαστικές τέχνες και την συμμετοχή της στο ARTWORKS Fellowship 2020,
πρόκληση για εκείνη αποτελεί το να δημιουργήσει, μέσω της τέχνης και της
ζωής της, νέους χώρους απομακρυσμένους από την ανθρωποκεντρική
θεώρηση ώστε ο άνθρωπος να καταφέρει να αντιληφθεί την εφήμερη φύση
του και την φυσική σύνδεσ;h του με τα υπόλοιπα στοιχεία του σύμπαντος.
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ΝΤAΝΑ ΠΑΠΑΧΡHΣΤΟΥ
ΘΕΩΡΗΤΙΚOΣ, ΚΑΛΛΙΤEΧΝΙΣ
ΤΟΥ HΧΟY
ΠΑΝΕΠΙΣΤHΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛIΑΣ

ΕΒ: Πως μεταβάλλεται η καλλιτεχνική παραγωγή από τα σύγχρονα μέσα και πως αυτές οι νέες μορφές τέχνης που επαναπροσδιορίζουν τη σχέση
μεταξύ αντικειμένου, καλλιτέχνη και κοινού μπορούν να λειτουργήσουν ως πολεμικές μηχανές;
ΝΠ: Η λειτουργία του έργου τέχνης και ο ρόλος του καλλιτέχνη παραλλάσσονται, όπως συμβαίνει άλλωστε σε κάθε εποχή. Σήμερα υπάρχουν
καλλιτεχνικές φόρμες που δημιουργούν ένα πλαίσιο διάδρασης με το κοινό και προσφέρουν υπηρεσία στο κοινωνικό σύνολο με έργα βασισμένα σε
εργαστήρια, εκτός δικτύου, DIY, συμμετοχικά, της κοινότητας, από τα κάτω, συνεταιριστικά-συλλογικά, οργάνωσης βάσης, εν εξελίξει, ανοιχτού
κώδικα, copyleft και άλλα μοντέλα. O Gilles Deleuze και ο Félix Guattari διατείνονται ότι η ελάσσονα λογοτεχνία παράγεται από μία μειονότητα που
γράφει σε μία μείζονα γλώσσα και μπορεί να υπονομεύει μείζονες πολιτισμικές κατασκευές, ηγεμονικές γλώσσες και λόγους. Έτσι και η ελάσσονα, η
πλανόδια τέχνη, με την ταχύτητα και τις μεθόδους του νομαδισμού, μπορεί να παράγει λείους, ελεύθερους και αυτόνομους χώρους, θεωρητικά και
πρακτικά υπονομεύοντας διαρρυθμίσεις εξουσίας. Τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα μπορούν να γίνουν την ίδια στιγμή όπλα και εργαλεία της τέχνης
ως πολεμικής μηχανής, μία συνθήκη που γίνεται δυνατή μέσα από νέες φόρμες, καλλιτεχνικά είδη, και σχέσεις έργου τέχνης και κοινού.
Το αίτημα της τέχνης ως φορέα αλλαγής δεν είναι βέβαια κάτι καινούριο, αξίζει ωστόσο να διερευνούμε τους τρόπους με τους οποίους η δική μας
εποχή απαντά στο διακύβευμα αυτό και τις μεθόδους που χρησιμοποιεί για να το καταφέρει. Διανύουμε μία περίοδο όπου οι διαρρυθμίσεις
εξουσίας παίρνουν πολλές και ιδιάζουσες μορφές: από τα Big Data και τη Big Pharma μέχρι την καταστολή των κοινωνικών κινημάτων, το ολοένα και
αυξανόμενο άγχος των πολιτών για επιβίωση, ευημερία, επιτυχία, και ευτυχία δημιουργεί μία συνθήκη κατά την οποία γινόμαστε όλα μειονότητες,
πολίτες των εξωτερικών και εσωτερικών Νότων του καπιταλιστικού κόσμου. Η ενασχόληση του καλλιτέχνη με τα καθημερινά ζητήματα, τον
απομακρύνει από το Tour d’Ivoire του ρομαντισμού και τον καθιστά έναν φορέα γνώσης, ένα «συνωμότη», που μπορεί να συμβάλει στους
σύγχρονους θεωρητικούς, πρακτικούς και ακτιβιστικούς λόγους όπως είναι η αποαποικιοποίηση των τεχνών και των επιστημών, η ορατότητα
ομάδων, κοινωνιών και κοινοτήτων που δεν την έχουν, η συμπερίληψη τους και η προώθηση τακτικών υπονόμευσης των διαρρυθμίσεων εξουσίας.

Μιχάλης Μεντίνης | Iδρυτής και Yπεύθυνος των εκδόσεων Οpositο

@dana.papachristou
Γιώργος Σαμαντάς
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EV: May you please share with us some verses from your poems?
PA: Two poems, one in English and one in Farsi
1.
Keep me drugged
When my pains nail me down
The ropes you tied hold me tight
Nothing is bright, not a single light
Is found in my dismal, scary night
These pains engulfed me high
There hasn’t been a light in my night
Inject it, let these pains sleep inside me
Let my mind rest on this pillow
Wet with my tears, every night
Let me sleep day and night, without light

I’m feeling these pains, so deep
In my bones, in my skin, in my soul
The pains that wound my heart-uncertainty, inequality, injustice,
repression, suppression, humiliation
Your silence overwhelms me
My mind is crowded yet alert, willful
Against your heartless indifference
I will escape this addiction .........

Inject more drugs, they are my painkillers
Let them run in my veins, I am not alive without
I live more in pains, day by day, every day
Don’t ask me to stay strong, under these pains
Turn off these artificial lights, don’t cheat me
Draw these curtains, the sun harms my eyes
Can’t find hope, neither here, nor there
I searched for it everywhere, but it is hidden
Call me ...
Call me damaged, addict, cursed
Don’t you know the reason it is so?
Call me prisoner, stuck in a self-constructed cage
Don’t you know the cause of my tied wings?
Call me...
Cry for me, pray for me ...No!!
Stop mourning, I can still breathe
If you want me, stand united behind me
Give me back my name, my hopes
Those hopes which can bring me back to life
The life I escaped from and left behind.
Don’t avert your eyes, look at me!
I am that lulled mind, which lives in a young body
The ink of your pens has our blood inside
When you sign the contracts, stamping our lives
Look at the blood coming out of your mouths
Admit your repeated promises were but lie
Shout it loud and clear, confess your past crimes
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2.
شالقم بزنید
شالقم بزنید ،بیشتر و بیشتر
محکم تر ،شدید تر
شالقم بزنید ،پدر … برادرم
شما مردان و ما باید کنیزان باشم آیا؟
این است امر اسالم و جهاد شما
شما شالقم می زنید و من زیر هر شالق
قوی تر میشوم
دیگر آن کودک نیستم که داد میکشد
آنکه فریاد میزند ،اه میکشد
دیگر شالق های شما درد ندارد ،فقط روزها
زخم عمیقی روی بدنم داغ میماند
دیگر من را دخترم صدا نزنید -انتقام چه میداند
که من هر لحظه در مرگ غرق میگردم و صبر میکنم
شالق میزنیم به جرم دختر بودنم
نه من را مادر خطاب خواهند کرد فرزندانم
آنچنان که شما صدایشان میکشید
شالقم بزنید به جرم زن بودنم
پس دست برداری از پرستش مریم
شالقم بزنید به جرم سیاسر بودنم
نه سیاسر نیستم من ،نه حتی فرشته
من هم شیطانی یکی از جنس شما
امروز روی زمین تن من را نکشید
چون فردا زیر شمشیر من کشته خواهی شد
و من نه از قدرت انتقام  ،بلکه کلمات
!!!بهره خواهم برد
~پروانه

Nazgol Moradi

@parwanaamiriofficial
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ΧΟΡΟΓΡΑΦΟΣ, ΣΚΗΝΟΘΕΤIΣ,
PERFORMER

EB: Τι είναι για σένα το σώμα;
AO: Είναι σχεδόν αδύνατο, ίσως και όχι θεμιτό, να διαχωρίσω το φυσικό σώμα της καθημερινότητας από το παραστατικό σώμα στην σκηνή. Τα
βιώματα του φυσικού σώματος πληροφορούν την παραστατική του διάσταση η οποία διαμορφώνεται από την παρατήρηση και την επιμέλειά του
στον καθημερινό βίο. Στη σκηνή, προσπαθώ να οριοθετώ και να επιμελώ την φυσικότητα του πεζού σώματος σε ποιητικές φόρμες που δομούν την
δραματουργία του εκάστοτε έργου. Όταν γράφω το χώρο με χορό, το σώμα στροβιλίζεται γύρω από τέσσερις αντιλήψεις που λειτουργούν ως
άξονες/τροχιές για τη δόμηση της ύπαρξης του.
Το σώμα ως μνήμηΛειτουργώντας ως μνήμη, το σώμα θυμάται παρελθοντικά βιώματα και παλεύει να επιστρέψει σε αυτά. Το σημείο εστίασης είναι η ακινησία, η οποία
είναι πάντα προσεγγίσιμη, αλλά ακατόρθωτη, καθότι η φύση και η πορεία του σώματος είναι αυτή της φθοράς. Εδώ ερευνάται η επιμονή στην
φόρμα μέσα από το βίωμα του σώματος του ερμηνευτή. Η εύρεση της φόρμας απαθανατίζεται στην δημιουργία.
Το σώμα σε αυτήν την τροχιά ανακαλύπτεται και ως ένα μέσο που σμιλεύει το χώρο και το χρόνο όπου βρίσκεται. Τέλος, τα σώματα είναι σε
σύνθεση όταν βρίσκονται σε ένα ορισμένο χώρο, για έναν οριοθετημένο χρόνο, προορισμένο για δράση.
Το τραυματισμένο σώμαΤα σώματα που εμφανίζονται στο παραστατικό δρώμενο είναι μορφές αφαίρεσης. Μέσα από τις διαδικασίες δημιουργίας ψάχνουν το σώμα του
εκάστοτε ρόλου. Όπως από ένα όγκο μαρμάρου σκάβουμε και σμιλεύουμε για να βρούμε μέσα τη μορφή. Το γλυπτό. Το παραστατικό σώμα, σε μία
μορφή τραυματισμένη, φέρει τη διαδικασία της αφαίρεσης. Έχει δημιουργήσει στη πορεία του ένα βίωμα προς την εύρεση της ουσίας.
Το αφηγηματικό σώμαΈνα σώμα που διηγείται δεν είναι πάντα ένα χορευτικό σώμα αλλά ένα χορευτικό σώμα διηγείται πάντοτε. Στο πλαίσιο του εργαστηρίου μας, το
σώμα που διηγείται και αφηγείται είναι αυτό που δεν περιορίζει τα μέσα έκφρασής του. Το αφηγηματικό σώμα δεν έχει ως απόλυτο εργαλείο του το
χορό, άλλωστε από την φύση του βρίσκεται εν κινήσει. Ο χορός εδώ συντίθεται γύρω από την αντίληψη ότι όλα είναι σώμα και ότι όλοι οι τρόποι
έκφρασης που αυτό προσφέρει, πέρα από την κίνηση, είναι διαθέσιμα αφηγηματικά μέσα. Το σώμα, σε μία διαδικασία έρευνας, εφευρίσκει γλώσσες
και κώδικες έκφρασης, υφαίνοντας νοήματα και σύμβολα για να ειπωθεί η ιστορία του. Το παραστατικό σώμα αφηγείται σε διάφορες κλίμακες
ανάμεσα και πέρα από τον ρεαλισμό και την αφαίρεση έτσι ώστε να υπερασπιστεί την αλήθεια του.
Το θρυμματισμένο σώμα Η τελευταία τροχιά ύπαρξης, όπου το σώμα παλεύει να υπάρξει στη σκηνή, ορίζει το σώμα ως θρυμματισμένο. Η πηγή αυτής της αντίληψης είναι
βαθιά συνδεδεμένη με τον προσωπικό μύθο και βίωμά μου γύρω από το σώμα που αδυνατεί να δει τον εαυτό του. Το Εγώ, εδώ, βρίσκεται σε
απόσταση από το σώμα ως τη μορφή που του δίνει την φυσική υπόστασή του. Ένα ζήτημα που προκύπτει από την δυσλειτουργία του νου να
ταυτοποιήσει το σώμα ως δικό του, δημιουργώντας ένα χάσμα ανάμεσα στα δύο. Το σώμα βρίσκεται σε απομόνωση, κατακερματισμένο.

Γιώργος Κραββαρίτης | Μουσικός

@antonia.economou
Πέτρος Χυτήρης
Klaus Shehaj
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EB: Διαβάζω σε συνεντεύξεις σου ότι μια φιγούρα που σε ενδιαφέρει είναι εκείνη της femme fatale, ένα αρχέτυπο που εκκινεί από την φιγούρα της
Λίλιθ και τις βιβλικές παραδόσεις, διαπερνά όλους τους αιώνες και ενεργοποιείται ιδιαίτερα από τους καλλιτέχνες του 19ου αιώνα μέχρι το
κινηματογραφικό νουάρ του 20ου αιώνα. Πώς αυτή την εικόνα της αυτάρκους, δηλητηριώδους και σαγηνευτικής γυναίκας που ενσαρκώνει το
άγνωστο και το ακατανόητο σε μια αντρική φαντασίωση, εσύ τη μεταπλάθεις και της δίνεις άλλο περιεχόμενο;
Reject aka Lex: Το ενδιαφέρον μου για την φιγούρα της femme fatale ή της γυναίκας-δηλητήριο, όπως θα μπορούσε να αποκαλεσθεί στα ελληνικά,
ξεκίνησε από αρκετά μικρή ηλικία, αν και αρχικά δεν κατανοούσα, βέβαια, την συμβολική έννοια αυτής της μορφής. Για μένα νομίζω πέρασε στο
υποσυνείδητο μου πρώτα αισθητικά και ύστερα εννοιολογικά. Πάντα αφομοιώνω πληροφορίες μέσω εικόνων γι’ αυτό άλλωστε πιστεύω ότι έχω τόσο
δυνατή αισθητική άποψη. Έτσι, λοιπόν, η φιγούρα αυτής της δυναμικής γυναίκας εμένα με στιγμάτισε γιατί έβλεπα κάτι γνώριμο και οικείο, κάτι που
αργότερα θα με βοηθούσε να εκφράσω την εαυτή μου. Το ενδιαφέρον μου για αυτή τη φιγούρα ξεκίνησε κυρίως από κόμικς και παιδικές ταινίες με
υπερήρωες όπως η Catwoman, η Morticia Addams, η Blackcat και η Mystique, περνώντας αργότερα σε ταινίες, λογοτεχνία, μυθιστορήματα, μουσικ@,
καλλιτεχν@ και σχεδιαστ@ μόδας που απεικόνιζαν αυτού του είδους τη γυναίκα, ακόμα και fashion subcultures. Αυτό που βρήκα εγώ μέσα σε αυτή
τη θηλυκότητα δεν σχετιζόταν με την αντρική ματιά και φαντασία, αλλά είχε να κάνει με ένα σκοτεινό και μυστήριο πλάσμα χωρίς ίχνος μεταμέλειας
ή ενοχής που είναι πραγματικά η εαυτή της και κύρια της θηλυκότητας και σεξουαλικότητάς της. Αυτό που βλέπω ακόμα και σήμερα σε μια femme
fatale πέρα από την αισθητική, είναι η δύναμη· η δύναμη του να είσαι αυτό που πραγματικά θέλεις και πιστεύεις ότι μπορείς να είσαι. Σίγουρα αυτή
η αυτονομία που υπάρχει στον χαρακτήρα μιας femme fatale έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξή μου ως καλλιτεχν@ αλλά και ως ατόμου και
η μόνη ματιά που μπορώ να έχω για εκείνη είναι θαυμασμού. Ο συμβολισμός που δίνω πλέον μέσα από την δουλειά μου σε αυτό το παρεξηγημένο
και ανδροκρατικά πλασμένο αρχέτυπο είναι η αντίσταση στην πατριαρχική και μισογυνιστική αντίληψη που συναντάμε καθημερινά στην ζωή μας
όλες εμείς οι θηλυκότητες ανεξαρτήτως βιολογικού φύλου, εθνικότητας, θρησκευτικής πεποίθησης και κοινωνικής τάξης. Πλέον μιλάω για μια
θηλυκότητα που της ανήκει αυτό που είναι, χωρίς την έγκριση κανενός και κυρίως κανενός άνδρα.

@tammy_tsanaka

@reject_001
Παναγιώτης Μαλλιάρης
Χρήστος Καραντζόλας
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EB: Είναι οι μνήμες των γεύσεων ή η γη της Τήνου που οδηγούν τις συνταγές σας;
NA: Στα δεκατέσσερά μου, πήγα να δουλέψω στην Αθήνα, υπηρέτρια σε σπίτι. Στη Γλυφάδα ήταν. Είχε αγοράσει ο πατέρας μου ένα μεγάλο χτήμα, κι
έπρεπε να τον βοηθήσουμε να ξεχρεώσει. Μετά από δυο χρόνια ξαναγύρισα στο νησί. Γνώρισα τον Ντουάρ, τον άντρα μου, τρία χρόνια μεγαλύτερο.
Τότε μας έδιναν οι Αμερικάνοι ρούχα, έρχονταν με την Ούνρα. Και είχα πάρει ένα φορεματάκι ροζ-πορτοκαλί, ωραίο που ήταν... Εμένα οι γονείς μου
ήθελαν να με δώσουν σ’ έναν από την Ποταμιά, που είχε χτήματα. Πα πα πα… Μας χωρίσανε για λίγο, πήγε ο Ντουάρ στρατιώτης, μα όταν γύρισε τα
ξαναβρήκαμε. Θυμάμαι μια φορά, καθότανε στο καφενείο, βραδάκι, κι εγώ είχα βγει να φέρω νερό από τη βρύση, να ποτίσει ο πατέρας μου το άλογο.
Με βλέπει ο Ντουάρ να περνάω, πετιέται απ’ την καρέκλα του, βγαίνει έξω και μου δίνει ένα φιλί, μα ένα φιλί…ακόμα το σκέφτομαι και ανατριχιάζω.
Άλλα χρόνια εκείνα. Παντρευτήκαμε και δεν χωρίσαμε ποτέ. Μαζί στα χωράφια, στα ζώα, στην ταβέρνα. Πετραδάκι πετραδάκι, να δημιουργήσουμε.
Σύντροφοι.
Χρόνια τώρα δουλεύω στην κουζίνα, στο μαγαζί μας. Φτιάχνω τυροπιτάκια, ντολμαδάκια, κεφτέδες. Όπως τα έφτιαχνε η μάνα και η πεθερά μου.
Όπως μου τα μάθανε. Τη λούζα, το λουκάνικο, το τυράκι, όλα οι γυναίκες τα φτιάχνανε. Η πεθερά μου ήτανε καλύτερη μαγείρισσα. Μπορούσε να
φτιάξει από το τίποτα το πιο νόστιμο φαΐ. Αλλά δεν θα ξεχάσω ποτέ τη σούπα από γάλα και ρύζι που έφτιαχνε η μάνα μου και με περίμενε όταν
γύριζα από το χωράφι.
Μ’ αρέσει να μαγειρεύω σωστά, ό,τι παράγει η γη μας. Όπως παλιά, που τρώγαμε ό,τι έβγαζε το χωράφι μας. Στην εποχή του. Όχι ντομάτα το
χειμώνα, όχι λάχανο το καλοκαίρι. Τρώγαμε ντολμαδάκια γιαλαντζί, γεμιστά, όσπρια οπωσδήποτε δυο φορές την εβδομάδα. Πότε πότε κανένα
κατσικάκι, που σήμερα δεν αρέσει στον κόσμο, τους μυρίζει.
Τα αμπελοφάσουλα τα μαγειρεύαμε όπως τα μακαρόνια. Τα βράζαμε, τα στραγγίζαμε, τα ζεματίζαμε με βουτυράκι κι από πάνω ρίχναμε τυρί και
σάλτσα ντομάτα. Όνειρο. Μόνες μας φτιάχναμε το βούτυρο, μαζεύαμε το γάλα, το στραγγίζαμε, το χτυπούσαμε. Φτιάχναμε και τυρί. Εγώ φτιάχνω
ακόμα μαλακό τυρί, κάθε μέρα. Παλιά έφτιαχνα και πέτρωμα, έφτιαχνα και καρίκι που τότε το λέγαμε τράχηλο…
Εκείνα τα χρόνια κάθε οικογένεια είχε το γουρούνι της. Το έτρεφε ένα χρόνο και μετά το έσφαζε και ξεχώριζε τα κομμάτια. Αυτό για τη λούζα, αυτό
για το λουκάνικο… Βάζανε τα κομμάτια σ’ ένα βάζο με αλάτι, να συντηρηθούν, και μετά τα ξαρμύριζαν και τα μαγείρευαν. Δεν πετιόταν τίποτα.
Έχουμε ακόμα περιβόλι. Βλέπω τα ζαρζαβατικά να μεγαλώνουν και τα καμαρώνω. Είναι αλλιώτικα να τρως αυτά που έχεις καλλιεργήσει. Ο κόπος
σου τους δίνει γεύση. Η φύση σου τα προσφέρει όλα απλόχερα και πρέπει να τα τιμάς. Είσαι κι εσύ κομμάτι της, πρέπει να τη σέβεσαι. Ο άνθρωπος
θεοποιήθηκε, λέω εγώ, κι αυτό τον έκανε αστόχαστο.

Άννα Ρουγγέρη | Φίλη

TTS PRESS

PAGE 63

ISSUE Θ
BIOS

Η Ντάνα Παπαχρήστου είναι μουσικολόγος και καλλιτέχνης του ήχου που ασχολείται με τον συνδυασμό των τεχνών νέων μέσων. Έχει σπουδάσει
μουσική, μουσικολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, και Μουσική Κουλτούρα και Επικοινωνία στο τμ. Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
και στο τμ. Μουσικών Σπουδών. Το διδακτορικό της ήταν στον τομέα της Φιλοσοφίας της Τέχνης σε σχέση με το έργο των Deleuze και Guattari από
το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και το Paris 8 | Vincennes – Saint-Denis. Tα τελευταία χρόνια έχει συμμετάσχει σε διατομεακά και διακαλλιτεχνικά έργα,
καθώς και σε ηχητικά και γεω-τοποθετημένα εγχειρήματα με την ομάδα Akoo.o. Διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
Parwana Amiri is currently a refugee from Afghanistan living in Greece at the Ritsona camp with six members of her family.
She is an author, poet, activist, and teacher, and her art is more related to her activism.
She has been speaking with the outworld through her writings and poetry as it has been the only way to share her voice and act as the voice of many
other voiceless people. Social media has helped her the most to be more heard.
H Αντωνία Οικονόμου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1995. Ως απόφοιτος Ιστορίας Τέχνης (BA Hons Degree, American College of Greece) ο κλάδος
αποτελεί για εκείνη πηγή έμπνευσης ώστε να δημιουργεί εικόνες στην σκηνή. Το 2013-2015 σπούδασε χορό και χορογραφία στο Λονδίνο (BA HONS
Degree in Theatre Dance, London Studio Centre). Το 2017 ίδρυσε την ERGO Collective (Α.Μ.Κ.Ε.), μια δημιουργική πλατφόρμα καλλιτεχνών που
εδρεύει στην Αθήνα. Το 2019, δημιούργησε την PiETA II στην Εναλλακτική Σκηνή στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το χοροθεατρικό έργο της «Σύνθεση
για έξι σώματα» παρουσιάστηκε τον Ιούλιο 2020 στην Αθήνα. Έπειτα, η Σύνθεση απέκτησε μία ψηφιακή διάσταση ως ταινία μικρού μήκους με τίτλο
COMPOSITION: snakes for her, η οποία επιλέγεται και βραβεύεται σε φεστιβάλ στην Αθήνα και το εξωτερικό μέχρι σήμερα. Το 2021 ξεκίνησε με την
ομάδα της το συνεχόμενο πείραμα THIS IS A SPACE . Στόχος τους είναι οι τελικές μορφές έκφρασης της κάθε φάσης του πειράματος να
πυροδοτούνται από τις ανάγκες και τα ευρήματα της έρευνας, μέσα από δημιουργικές διαδικασίες στο χοροθεατρικό τους εργαστήρι. Οι
συναντήσεις τους επαναπροσδιορίζουν τα όρια του θιάσου, αφού υπηρετούν την διαδικασία και όχι μόνο το αποτέλεσμα.
Παράλληλα, η Αντωνία επιμελείται και την κίνηση σε θεατρικά έργα (Ιφιγένεια εν Ταύροις, Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου 2021).
https://antoniaeconomou.com/
Reject aka Lex, καλλιτεχν@, performer και freelance model, γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Ηράκλειο της Κρήτης αλλά πλέον βάση του είναι η Αθήνα.
Με τις σπουδές του στο make up, το fashion design, το χορό και το θέατρο δημιουργεί μια μείξη από αυτά τα στοιχεία για να εξερευνήσει και να
εκφράσει τον εσωτερικό του κόσμο, την ταυτότητα και το φύλο του. Ενεργ@ στην νυχτερινή αλλά και όχι μόνο ζωή της πόλης από το 2018, και
ασχολείται από την διοργάνωση underground rave parties μέχρι conceptual performances, ενώ σπρώχνει τα δικά τ@ προσωπικά όρια αλλά και
εκείνα της κοινωνίας.
Η Ντίνα Αρμακόλα γεννήθηκε μέσα στην κατοχή, το 1941, στο χωριό Στενή της Τήνου. Στα δεκατέσσερά της χρόνια ήρθε στην Αθήνα και
εργάστηκε ως οικιακή βοηθός σε μια οικογένεια, για να βοηθήσει οικονομικά την οικογένειά της. Αργότερα, έπιασε δουλειά ως βοηθός αισθητικού
στο κέντρο της Αθήνας, αλλά πολύ γρήγορα εγκατέλειψε την πρωτεύουσα και ξαναγύρισε στη Στενή. Παντρεύτηκε τον νεανικό της έρωτα, τον
Εδουάρδο Δελατόλα, που διατηρεί την περίφημη ταβέρνα "Ντουάρ" στη Στενή και από τα τέλη της δεκαετίας του '50 είναι μαζί, σύντροφοι στη ζωή
και συνεργάτες στην κουζίνα. Η Ντίνα Αρμακόλα παρασκευάζει όλους τους μεζέδες μόνη της - από το τυρί και τη λούζα ως τις αγγινάρες τουρσί - και
μαγειρεύει όπως της έμαθε η μητέρα και η πεθερά της, κληροδοτώντας την τέχνη της στις επόμενες γενιές συγγενών και φίλων.
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Η ενασχόληση του καλλιτέχνη με τα καθημερινά ζητήματα τον απομακρύνει από το
Tour d’Ivoire του ρομαντισμού και τον καθιστά έναν φορέα γνώσης, ένα «συνωμότη»,
που μπορεί να συμβάλει στους σύγχρονους θεωρητικούς, πρακτικούς και
ακτιβιστικούς λόγους όπως είναι η αποαποικιοποίηση των τεχνών και των
επιστημών, η ορατότητα ομάδων, κοινωνιών και κοινοτήτων που δεν την έχουν, η
συμπερίληψη τους και η προώθηση τακτικών υπονόμευσης των διαρρυθμίσεων
εξουσίας.

ΝΤΑΝΑ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ

Your silence overwhelms me
My mind is crowded yet alert, willful
Against your heartless indifference
I will escape this addiction .........

PARWANA AMIRI

Στη σκηνή, προσπαθώ να οριοθετώ και να επιμελώ την φυσικότητα του πεζού
σώματος σε ποιητικές φόρμες που δομούν την δραματουργία του εκάστοτε έργου.
Όταν γράφω το χώρο με χορό, το σώμα στροβιλίζεται γύρω από τέσσερις αντιλήψεις
που λειτουργούν ως άξονες/τροχιές για τη δόμηση της ύπαρξης του.

ΑΝΤΩΝIΑ ΟΙΚΟΝOΜΟΥ

Αυτό που βλέπω ακόμα και σήμερα σε μια femme fatale πέρα από την αισθητική,
είναι η δύναμη· η δύναμη του να είσαι αυτό που πραγματικά θέλεις και πιστεύεις ότι
μπορείς να είσαι. Σίγουρα αυτή η αυτονομία που υπάρχει στον χαρακτήρα μιας
femme fatale έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξή μου ως καλλιτεχν@ αλλά και
ως ατόμου και η μόνη ματιά που μπορώ να έχω για εκείνη είναι θαυμασμού.

REJECT AKA LEX

Είναι αλλιώτικα να τρως αυτά που έχεις καλλιεργήσει. Ο κόπος σου τους δίνει γεύση.
Η φύση σου τα προσφέρει όλα απλόχερα και πρέπει να τα τιμάς. Είσαι κι εσύ
κομμάτι της, πρέπει να τη σέβεσαι. Ο άνθρωπος θεοποιήθηκε, λέω εγώ, κι αυτό τον
έκανε αστόχαστο.

ΝΤIΝΑ ΑΡΜΑΚOΛΑ

TTS PRESS

PAGE 65

Θ
TTS PRESS

PAGE 66

ΤΕΛΟΣ

TTS PRESS

ATTICA, GREECE

ΤΕΛΟΣ

THE ΤΕΛΟΣ SOCIETY
Arts & Culture Research Lab Observatorium
THE ΤΕΛΟΣ SOCIETY, INC. COPYRIGHT
2021
THE ΤΕΛΟΣ SOCIETY, INC. ALL RIGHTS RESERVED
THE ΤΕΛΟΣ SOCIETY PRESS
SEPTEMBER, 2021 | VOLUME II
ISSUE Θ
ISSN 2732-706X

TTS PRESS

ATTICA, GREECE

