
Τα τελευταία χρόνια διακρίνονται από θυμό, απογοήτευση, πένθος, καταπίεση, αστάθεια και γενι-
κευμένη δυσφορία. Η στατική, προκαθορισμένη και κοινωνικά αποστασιοποιημένη πραγματικότητα 
της πρόσφατης πανδημίας και των τραγικών εξελίξεων στον τομέα της υγείας όχι μόνο έφεραν στο 
προσκήνιο τον αντίκτυπο μιας θανατηφόρας επιδημικής ασθένειας στον οργανισμό μας, αλλά ταυτό-
χρονα άλλαξαν εξ ολοκλήρου τη ζωή όπως τη γνωρίζαμε, τόσο στην ιδιωτική όσο και στη δημόσια 
σφαίρα. Η εξαντλητική απαγόρευση κυκλοφορίας, τα μέτρα και η τήρησή τους, η συμμόρφωση σε 
εναλλασσόμενες οδηγίες, η στέρηση της φυσικής επαφής και η εκτεταμένη παραμονή στο σπίτι παρέ-
τειναν τους χειμώνες μας, αγκύλωσαν τα σώματά μας και επιβάρυναν την ψυχική υγεία μας. Οι ενοχές 
έγιναν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής βιολογικής μας έκφρασης και εμπειρίας, ενώ η ανάγκη 
για εγγύτητα οριοθετήθηκε και αντικαταστάθηκε από το αίσθημα της ευθύνης και της (αυτο)προ-
στασίας.   Η   κοινωνική 
απόσταση συνέβαλε στη 
διαμόρφωση μιας φοβι-
κής αντίληψης για την 
ανθρώπινη παρουσία· το 
δέρμα και τα χείλη του 
άλλου. Κατά συνέπεια, 
στοχοποιήθηκε1 και πα-
ρέλυσε   αυ τόματα   ο 
ερωτισμός, ενώ κατέρ-
ρευσε η απόλαυση που 
προξενεί η κοινωνικοποί-
ηση. Οποιαδήποτε από-
πειρα αυθόρμητης και μη 
ελεγχόμενης σωματικής χειρονομίας σε κοινή θέα, πέρα από το εκάστοτε υγειονομικό πρωτόκολλο, 
μοιάζει πλέον αφύσικη και ενισχύει τη γενικότερη αίσθηση ανελευθερίας. Παράλληλα, οι καταιγιστι-
κές κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις,2 σε συνδυασμό με την απουσία ώσμωσης, οδήγησαν τις πρω-
τοβουλίες συναθροίσεων και συλλογικής δράσης στη σφαίρα του απωθημένου, ενώ κατέστησαν το 
σωματικό μούδιασμα πιο έντονο από ποτέ. Οι απώλειες είναι ομολογουμένως πολλαπλές και οδυνηρές· 
ωστόσο, εντός αυτού του κλίματος, πιστεύω πως όλ@ καταβάλλουμε μεγάλη προσπάθεια να επινοή-
σουμε τρόπους που θα αποκαταστήσουν την ικανότητά μας να συνδεόμαστε, ενώ η προσδοκία μας 
να νιώσουμε ευφορία είναι πιο μεγάλη από ποτέ. ¶ Ειδικότερα, ο περιορισμός της δημόσιας έκφρασης 
του χορού και της μουσικής,3 ο οποίος εν μέρει αποτελεί επακόλουθο απαγόρευσης αν και εξυπηρετεί 
επί της ουσίας και άλλες σκοπιμότητες, έχει προκαλέσει ένα συλλογικό τραύµα που πολύ γρήγορα 
συγκαλύφθηκε ή δεν έχει 
γίνει ακόμα αντιληπτό 
ως πλήγμα. Πολλ@ μπο-
ρεί να μη θεωρούν αυτήν 
την απώλεια μείζονος 
σημασίας μπροστά στη 
δυστοπία που βιώσαμε 
και συνεχίζουμε να ζούμε. 
Μάλιστα η εξωτερίκευση 
αυτής της ανάγκης μπο-
ρεί να εκληφθεί από την 
κοινή γνώμη ως απαίτηση 
για μια πολυτέλεια που 
δεν συνάδει με την πραγ-
ματικότητα, ή ακόμα και 
να θεωρηθεί κατακριτέα. Ωστόσο, αυτή ακριβώς η συγκρουσιακή κατάσταση με οδήγησε να αναλογιστώ 
τις συνέπειες αυτής της απώλειας στο συλλογικό γίγνεσθαι, σε συνδυασμό με τη δαιμονοποίηση των 
συναθροίσεων σε εξωτερικούς χώρους και τις αστυνομικές επιθέσεις, και ιδιαίτερα σε νεαρόκοσμο που 
τύχαινε να κάθεται στις πλατείες. Τέτοιοι περιορισμοί και αντίστοιχα φαινόμενα αυτόματα προσδίδουν 
μια επαναστατική παράμετρο στην ευφορία, ενώ μαρτυρούν την εργαλειοποίηση του φόβου – κάτι που 
υπήρξε γενικότερο χαρακτηριστικό της συντεταγμένης κρατικής καταστολής την περίοδο της πανδη-
μίας, με τρόπο που αποκαλύπτει την προσπάθεια υπονόμευσης της αντίστασης της νεολαίας. Ενδεχο-
μένως να προκύπτουν συνειρμοί με την παρατήρηση ότι σε διαφορετικές περιόδους της Ιστορίας και 
γεωγραφικές περιοχές, υπό συνθήκες περιορισμού ή καταπίεσης, ο χορός και η μουσική έχουν αποδει-
χτεί ριζοσπαστικά εργαλεία έκφρασης, προσφέροντας τη δυνατότητα δημιουργίας συλλογικών χώρων 



όπου   υπερισχύουν   η συνύπαρξη, ο αυτοπροσ-
διορισμός και η ενδυ- νάμωση, ενώ η ατομική 
διαφορά και η ελευθερία ανθίζουν. Έτσι, με το 
βλέμμα στραμμένο στον χορό και στη μουσική ως 
μορφές «άνοιξης»4 που φέρνουν   ψυχική   και 
σωματική ευφορία, στο παρόν κείμενο παραθέ-
τω ιδέες, συνειρμούς και σκέψεις που αναδύθηκαν 
με αφορμή το βίωμα της τρέχουσας ιστορικής 
συγκυρίας, χωρίς θεωρη- τικές αναλύσεις, κατη-
γοριοποιήσεις και συ- γκρίσεις· πιο συγκεκρι-
μένα, θα αναφερθώ σε τρεις περιπτώσεις στις 
οποίες ο χορός συνοδεία μουσικής, αλλά και τα 
συγκείμενα   συναισθη- ματικά, εορταστικά και 
επικοινωνιακά   στοιχεία συμβάλλουν στην αντι-
μετώπιση   κοινωνικών, πολιτικών και υπαρξια-
κών  προκλήσεων  και   κρίσεων. ¶ Θα ξεκινήσω 
 από το παράδειγμα του βλάχικου   γάμου   στη 
Θήβα,   ενός   ανοιξιάτι- κου εθίμου σ’ έναν τόπο 
που   έχω   συνδέσει   με την παιδική μου ηλικία 
εξαιτίας  της  καταγωγής μου. Ο βλάχικος γάμος 
ενσωματώνει  τελετουρ- γίες αρχαίων παραδό-
σεων,5 καθώς σχετίζεται με τον Διόνυσο και τις 
γιορτές προς τιμήν του. Περιγράφεται κοινώς ως 
παραλλαγή του ποιμενικού γάμου που πραγμα-
τοποιείται από το 1830 στη Θήβα, τη γενέτειρα 
του Διονύσου, αποσκοπώντας αφενός στην 
παρώδηση της εθιμικής ζωής των Ελλήνων 
και αφετέρου στη δημιουργία και τη 
διατήρηση των κοινωνικών δεσμών, 
καθώς και τη σύνδεση με τη γη. Τα 
στοιχεία που συνθέτουν τον βλά-
χικο γάμο6 έχουν κοινό στόχο 
την ευετηρία ή, αλλιώς, κα-
λοχρονιά.   Αναφέρομαι 
στην ευφορία της γης 
και   στον   πλούτο   της 
σοδειάς, στη γονιμότητα 
και την υγεία ανθρώπων 
και   ζώων,   τις   οποίες 
προσπαθούσαν να εξα-
σφαλίσουν οι αγροτικές 
κοινωνίες με τις τελε-
τουργίες τους κατά τη 
χρονική περίοδο της με-
τάβασης από τον χειμώνα 
στην άνοιξη, καθώς και 
στη βαθύτερη εξάρτηση 
του ανθρώπου από τη 
φύση (Μέγας 2012). Το 
έθιμο ξεκινά την τελευ-
ταία Κυριακή της Απο-
κριάς και ολοκληρώνεται 
την επόμενη ημέρα, δη-
λαδή την Καθαρά Δευτέ-
ρα. Ιστορικά, η πόλη της 
Θήβας   έχει   υποδεχτεί 
διάφορες εθνοπολιτισμι-
κές ομάδες (Βλάχους, 
Σ α ρ α κ α τ σ ά ν ο υ ς , 



Μικρασιάτες, Αρβανίτες), 
οι οποίες κατάφεραν να 
γίνουν κομμάτι της πόλης. 
Ο βασικός λόγος που ο 
βλάχικος γάμος διατρέχει 
τους αιώνες με την ίδια 
δύναμη και προσαρμοστι-
κότητα είναι η διατήρηση 
της ενότητας αυτών των 
ετερογενών στοιχείων και 
η σύζευξη τοπικών και 

περιφερειακών «παραδόσεων» και 
«ταυτοτήτων», και μάλιστα σε μια εποχή που τα 

χαρακτηριστικά τους κινδυνεύουν να χαθούν.7 ¶ Η συνά-
θροιση και το τελετουργικό σταδιακά εξελίσσονται σε μια χαρω-

πή εορταστική συνεύρεση, προσκαλώντας θεατές και επισκέπτες σε 
χορό και ευνοώντας τελικά τη δυναμική ανάπτυξης σχέσεων ανάμεσα στους 

συμμετέχοντες, με όρους εξωστρέφειας, συντροφικότητας, παρωδίας, χαράς, 
φιλίας και γέλιου. Σύμφωνα με τις διονυσιακές καταβολές του εθίμου, ο χορός, σε 

συνδυασμό με την οινοποσία και την αισχρολογία, είναι αναπόσπαστο μέρος του ξεσα-
λώματος που επιτρέπει την εμψύχωση και εκδήλωση των εσωτερικευμένων –υπό 

«κανονικές» συνθήκες– αρχέ- γονων ενστίκτων. Παράλ- ληλα, αποτελεί μια διέξοδο 
από τις νόρμες της καθημε- ρινότητας, συνδέοντας το «εμείς» και το «εγώ»8 μέσα 

από μορφές συσχέτισης που δεν αντικατοπτρίζουν τις υπάρχουσες κοινωνικές 
δομές, αλλά διαμορφώ- νουν   αλληλεπιδράσεις που τις υπερβαίνουν και 
τις αμφισβητούν (Νίτσε, 2005).   Το   διονυσιακό στοιχείο ενισχύεται και 
από την ανατροπή των έμφυλων   ρόλων   μέσω της παρενδυσίας,9 καθώς 
στις περισσότερες πε- ριπτώσεις τη νύφη την υποδύεται άντρας. Αν 
και σε ορισμένες αναλύ- σεις αναφέρεται πως αυτή η ανατροπή αποδίδεται 
στις κοινωνικές πρακτι- κές της πατρογραμμικής κοινωνίας, θα επιχειρήσω 
μια καινούργια ανάγνω- ση. Η παρενδυσία πιθα- νώς να υποδηλώνει και 
μια βαθύτερη επιθυμία κριτικής   αναθεώρησης στερεοτύπων, όχι απλώς 
σε σχέση με τις έμφυλες ταυτότητες και την αρ- ρενωπότητα, αλλά και σε 
ό,τι αφορά το μυστήριο του γάμου και τον θεσμό της οικογένειας εντός 
μιας κοινωνίας που εξα- κολουθεί να επιδιώκει την αναπαραγωγή συντηρητι-
κών μοντέλων συμβίωσης και επιτέλεσης κοινωνικά κατασκευασμένων φύλων 
και ρόλων (Butler 2009). Με βάση τα παραπάνω, και λαμβάνοντας υπόψιν 
την αυστηρότητα και τον συ- ντηρητισμό των ηθών στις παραδοσιακές κοινωνίες,10 
θα μπορούσαμε να σκεφτού- με ότι τα σώματα που χορεύουν στον βλάχικο γάμο 
συνθέτουν το θέαμα, θέτουν σε λειτουργία την ακολουθία των δρώμενων και γίνονται πεδία 

δραματοποίησης ρόλων σε μια φαντασιακή μεταφορά ενός εν δυνάμει αντικομφορμιστι-
κού κοινωνικού σώματος. Το σώμα αυτό εμφορείται από τη μέθη και την άνοιξη και 

ενοποιείται, ανατρέποντας την καθεστηκυία τάξη, ικανοποιώντας σωματικές 
επιθυμίες, καταργώντας όρια, και αντιστρέφοντας ή/και εξισώνοντας την 

κοινωνική δόμηση των φύλων. ¶ Θα μπορούσε άραγε να επικρατήσει 
ένα τέτοιο κλίμα ευφορίας και σε ένα πλαίσιο δημόσιας 

διαμαρτυρίας; Η πολιτική συμμετοχή χαρακτηρίζε-
ται, με πολύ γενικούς όρους, ως το σύνο-

λο των δραστηριοτήτων 
των πολιτών που στοχεύ-
ουν να επηρεάσουν την 
πολιτική πραγματικότητα 
(Van Deth 2014). Τέτοιες 
δραστηριότητες   περι-
λαμβάνουν και τη συμμε-
τοχή σε διαδηλώσεις και 
διαμαρτυρίες στον δρό-
μο, όπου εντοπίζονται 
στοιχεία συγχρονισμού,
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ρ υ θμ ο ύ 
και χορογραφίας. Πόσο 

συχνά όμως συναντάμε διευρυμένους 
τρόπους πολιτικοποίησης και δράσης στον ελλαδι-

κό χώρο; Η παρουσία χορού και μουσικής σε πορείες φε-
μινιστικού χαρακτήρα δεν είναι πρόσφατο φαινόμενο. Ο πιο 

γνωστός συσχετισμός της πολιτικής δράσης με τον χορό αποδίδεται στο 
σύνθημα που έχει συνδεθεί με την αναρχοφεμινίστρια Emma Goldman: «If I 

can’t dance, it’s not my revolution» [Αν δεν μπορώ να χορέψω, δεν πρόκειται για 
τη δική μου επανάσταση]. Στην Ελλάδα υπάρχουν αντίστοιχα παραδείγματα διαμαρτυ-

ρίας που επιστρατεύουν τον χορό και το τραγούδι –όπως η περφόρ-
μανς έξω από τη ΓΑΔΑ,11 το Pride, το Queer Liberation 

March– και διανοίγουν ρωγ- μές διασκέδασης, προσωπι-
κής έκφρασης, σύνδεσης και απελευθέρωσης σε μία 

κατά τ’ άλλα πολιτική δραστηριότητα με συγκε-
κριμένη διαμόρφωση. Σε αυτό το σημείο όμως θα 

επικεντρωθώ στη δραστη- ριότητα των Οιστρογόνων, 
εξετάζοντας την έντονα θετική και παιγνιώδη δι-
άθεση που εμφυσούν στ@ διαδηλωτ@, ανάμεσα σε 
ηχηρά συνθήματα οργής και απόγνωσης, σε φεμι-
νιστικές και άλλες δια- μαρτυρίες. ¶ Τον Μάρτιο 
του 2021, και συγκεκρι- μένα την Ημέρα της Γυ-
ναίκας, ύστερα από άλλη μ ια    μακρά   περ ίο δο 
εγκλεισμού, συνάντησα για πρώτη φορά τις Οι-
στρογόνες τυχαία, στους δρόμους της Αθήνας,12 
και τις παρακολούθησα να χρησιμοποιούν τη 
σωματική έκφραση, τον χορό και το τραγούδι ως 
μορφές πολιτικής συμμε- τοχής για να καταγγεί-
λουν περιπτώσεις συ- στημικής, έμφυλης και 
κυβερνητικής βίας, αλλά και τις ευρύτερες δομές 
της πατριαρχίας και του νεοφιλελευθερισμού. 
Οι Οιστρογόνες άρχισαν να συγκροτούνται ως 
ομάδα την άνοιξη του 2020, στον απόηχο της 
πρώτης καραντίνας, με φόντο τις ραγδαίες οικο-
νομικές,   πολιτικές   και κοινωνικές εξελίξεις πα-
γκοσμίως.   Η   σύστασή τους είναι ανοιχτή και 
ρευστή, ενώ η δραστηρι- ότητά τους περιλαμβάνει 
τη σπιρτόζικη παράφρα- ση και διασκευή ευρέως 
γνωστών ελληνικών τρα- γουδιών,13 τα οποία μοι-
ράζονται ανοιχτά προ- σκαλώντας έτσι όσ@ δια-
δηλωτ@   θέλουν   να   εισέλ- θουν στον κύκλο τους. 
Δεν θεωρούν τις εαυτές τους καλλιτέχνιδες, ούτε 
σχετίζονται με την τέχνη της περφόρμανς. Πιστεύ-
ουν όμως στην προοπτική τού να τραγουδάμε και 
να χορεύουμε σε πορείες και διαδηλώσεις, η οποία, 
όπως υποστηρίζουν, δίνει νόημα στην ύπαρξη και την 
αναγκαιότητά τους. Ο δημι- ουργικός, συναισθηματικός 
και συμπεριληπτικός τρόπος έκφρασής τους, ο οποίος δεν 
αναιρεί τον μαχητικό και καταγ- γελτικό τους σκοπό, μεταδίδει μια 

ενέργεια που διαμορφώνει έκδηλα τις σχέσεις των διαδηλωτ@ν. Η αισιόδοξη συγκίνηση 
που μεταλαμπαδεύουν οι Οιστρογόνες ενισχύει τον κοινό αγώνα και μηδενίζει (έστω 

προσωρινά) την απόσταση που δημιουργούν οι ιδεολογικές διαφορές, εστιάζο-
ντας στο ζητούμενο της συνάντησης στους δρόμους. Ακόμα και το όνομά 

τους, το οποίο παραπέμπει στη γονιμότητα, την πνευματική και ψυ-
χική διέγερση, την έμπνευση, στον ενθουσιασμό και στην έξαρ-

ση, μπορεί να προκύπτει από τη διάθεσή τους να 
δημιουργήσουν γόνιμους  διαλόγους και σχέσεις 

στο πλαίσιο της πολιτικής συμ-
μετοχής. 
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Σύμφωνα με τις ίδιες, ο βασικός παράγοντας που πα-
ρακίνησε τη δραστηριότητά τους είναι η γενικευμένη ανάγκη για 
ανάταση14 και ευφορία που έγινε αδήριτη ως συνέπεια του περιορισμού, 
της ακινησίας και της απραγίας. Ασφαλώς έχουν έρθει αντιμέτωπες με από-
ψεις που υποστηρίζουν πως αυτή η μορφή διαμαρτυρίας δεν αντιπροσωπεύει τη 
σοβαρότητα των ζητημάτων. Δεν μπορούμε ωστόσο να αμφισβητήσουμε την ανακού-
φιση που προσφέρουν από το μούδιασμα, τον φόβο και την απόγνωση των τελευταίων 
ετών. ¶ Ο χορός, η εκφορά των στίχων και η συμμετοχή στον κύκλο αναδύουν σχεδόν 
αυτομάτως συναισθήματα οικειότητας, αλληλεγγύης, ευχαρίστησης, ακόμα και έκστασης, 
τα οποία ανακουφίζουν από την καταπόνηση και ελαφραίνουν το ψυχικό βάρος που υποβόσκει 
στις διαμαρτυρίες. Το σώμα αποκρίνεται στην ανάγκη 
για επαφή, ακολουθώντας τους βαθύτερους ρυθμούς του, 
κι έτσι θυμάται ξανά να αναπνέει και να αισθάνεται. 
Το θηλυκό στοιχείο αρ- χίζει να υπερισχύει της 
«ματσίλας» που συνήθως παρατηρούμε να κυριαρ-
χεί σε πορείες και συ- γκεντρώσεις ως ένδειξη 
δυναμισμού και αυτάρ- κειας. Το στιβαρό, άκα-
μπ τ ο    κ ο ρμ ί    σ πά ε ι , χαλαρώνει, ανοίγει και 
αναπλάθεται με συλλογι- κές διαδικασίες αποκτώ-
ντας μια «ερωτική» διά- σταση. Άλλωστε, το ερω-
τικό,15 όπως το ορίζει η Audre Lorde αναδύεται 
ως πηγή που βρίσκεται μέσα μας, σε ένα βαθιά 
θηλυκό και πνευματικό επίπεδο, το οποίο έχουμε 
διδαχτεί να υποπτευό- μαστε, να κακολογούμε, 
να   κακομεταχειριζόμα- στε στη Δυτική κοινωνία 
(Lorde 2017, 22). Σύμφω- να με την ίδια, η πεποίθηση 
ότι οι γυναίκες μπορούμε να είμαστε πραγματικά 
ισχυρές μόνο με την κατα- στολή του ερωτικού στη ζωή 
και τη συνείδησή μας, εί- ναι απατηλή ακριβώς επειδή 
διαμορφώνεται στο πλαί- σιο των ανδρικών μοντέλων εξου-
σίας (23). Ειδικότερα σήμερα, που τα περιστατικά καταστολής και τα επεισόδια αστυνομικής 
βίας είναι αυξημένα, τα σώματά μας βρίσκονται πιο εκτεθειμένα από ποτέ και η ευαλωτότη-
τα και η αλληλεξάρτησή μας έχει γίνει σαφέστερη, η συμμετοχή στον χορό και ο ήχος των 
μελωδιών δημιουργούν ένα άτυπο δίκτυο υποστήριξης και ενδυνάμωσης, αλλά και μια 
ασπίδα προστασίας από κορμιά που απωθούν επιθετικές προθέσεις. Ο χορός και τα 
τραγούδια λοιπόν αποτελούν εν δυνάμει ένα καταφύγιο σωμάτων που τους επι-
τρέπει να βρίσκουν ασφάλεια μακριά από κακοποιητικά στοιχεία. Παράλληλα, 
όμως, συνιστούν ένα εύφορο πεδίο: εκεί, σώματα δονούνται και αντιστέ-
κονται ορατά στους εσωτερικούς και εξωτερικούς κοινωνικούς 
κώδικες που καθορίζουν τη θέση μας στον κόσμο, και 
στα επαναλαμβανόμενα 
περιστατικά   σεξισμού, 
κακοποίησης και αστυ-
νόμευσης που μολύνουν 
τις αξίες μας. ¶ Αντίστοι-
χα, στο έργο κινούμενης 
εικόνας S W E A T 
(2020) η εικαστικός και 
κ ινηματογραφίσ τρ ια 
Βέρα Χοτζόγλου Βέρα 
Χοτζόγλου   μας   κάνει 
κοινωνούς του πώς ο 
χορός   και   η   μουσική 
λειτουργούν ως πυρήνες 
εμψύχωσης, ανατροφο-
δότησης και διεκδίκησης 
χάρη   σ τους   οποίους 
καρποφορούν οι μετα-
μορφώσεις ταυτοτήτων· 



ταυτότητες που δεν εμπίπτουν σε συγκεκριμένες κατασκευές φύλου, οι οποίες αντιμετωπίζονται ως μη 
κανονικές και έχουν υποστεί καταπίεση. Η δυναμική αυτή ξεδιπλώνεται ως οπτικοακουστική καταγραφή 
αφενός μιας αόρατης ενότητας σωμάτων κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης Tsiknotekno,16 και αφετέρου της 
αφήγησης των προσωπικών βιωμάτων του DJ Fro και της περφόρμερ Reject001 ενόσω προετοιμάζονται για 
την εμφάνισή τους. Τα λόγια τους μάς θυμίζουν αυτά του Stuart Hall, που υποστήριζε πως οι ταυτότητες 
δεν αφορούν μόνο το ποιοι είμαστε ή το από πού ήρθαμε, αλλά σχετίζονται με το τι μπορούμε να γίνουμε, 
πώς έχουμε αναπαρασταθεί και πώς αναπαριστούμε τον εαυτό μας (Hall 1996, 4). ¶ Αυτή η συνύφανση 
του ατομικού και του συλλογικού βιώματος συνθέτει μια φωνή που διατυπώνει ρητά τα προτάγματα της 
κουήρ κουλτούρας, και ένα βλέμμα που παρατηρεί τ@ πρωταγωνιστ@ σαν να τα αγκαλιάζει, απαθανατί-
ζοντας τη συναισθηματική τους διάσταση με απαλότητα. Η Βέρα δεν επιδιώκει να τα αιχμαλωτίσει στο 

διηνεκές, αλλά περισσό-
τερο επιθυμεί να τα 
φροντίσει διαβάλλοντας 
στερεοτυπικές απεικο-
νίσεις του φύλου και της 
σεξουαλικότητας, και να 
προσφέρει ορατότητα σε 
όσ@ επιλέγουν να «εξα-
φανίζονται» σε κοινή θέα 
ή να «εμφανίζονται»  χωρίς 
να προδίδουν τ@ εαυτ@ 
τους με φορεμένους ρό-
λους. Το έργο μάς φέρνει 
επίσης σε επαφή με έναν 
κόσμο μη ομογενοποιη-
μένο αλλά πολυσπερμα-
τικό,17 σχεδόν υπερβατικό, 
ο οποίος υφέρπει κάτω 
από την κυρίαρχη κουλ-
τούρα   και   το   κοινώς 
αποδεκτό, και εντοπίζεται 
στην περιφέρεια των κοι-
νωνικών θεσμών, μακριά 
από τη διάχυτη ανηδονία 
του hip18 – που εκθειάζει 
το στιλ εις βάρος της ου-
σίας και επιδιώκει το 
κέρδος έναντι της αυθεντι-
κότητας. Ο κόσμος αυτός, 
αν και εφήμερος, τροφο-
δοτείται από τη μουσική 
και τον χορό και την γοη-
τεία της πίστας, ενώ κα-
ταργεί ανταγωνισμούς και 
συγκρούσεις, είτε αυτές 
προέρχονται από την ίδια 
την κοινότητα είτε εκτός 
αυτής. Η νύχτα ανοίγει 
έναν ασφαλή χώρο συνά-

ντησης, ευρύτερης αποδοχής και ποικιλόμορφης ταύτισης, εντός του οποίου η προσωπική ελευθερία και 
ο μη απολογητικός αυτοπροσδιορισμός είναι οι μόνες συμβάσεις που μπορούν να επιβιώσουν. ¶ Η συναι-
σθητική, στοχαστική και παράλληλα «τριπαρισμένη» κινηματογράφηση του ιδρώτα, των φωνών, των 
μεταμφιέσεων, του σκότους και των χρωμάτων, των ήχων και των πληθωρικών χορευτικών κινήσεων 
ισορροπεί ανάμεσα στο πνευματικό νέφος, στην έξαψη του μυσταγωγικού μεταμεσονύκτιου πάρτι και 
στην εξομολογητική επαγρύπνηση που διεγείρει το φως από το ξημέρωμα και τα παρασκήνια – την οποία 
εμπνέει και η διαύγεια των δύο προσώπων που συνομιλούν με τον φακό. Οι σκηνές δε που αποτυπώνουν 
φιγούρες παλλόμενων σωμάτων όπως αυτά διαχέονται σε έναν μεθυστικό και μεταβαλλόμενο γαλαξία 
αντανακλάσεων, μας κάνουν αυτοστιγμεί να νοσταλγούμε τη χορευτική και μουσική διάσταση της νυ-
χτερινής ζωής και τη σχεδόν εφηβική ανεμελιά και αφέλεια όπως τις γνωρίζαμε πριν από τον ιό, 



ΒΈΡΑ ΧΟΤΖΟΓΛΟΥ, S W E A T, 
2019–2020, (ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ)



όταν είχαμε τη δυνατότη-
τα να χάνουμε τ@ εαυτ@ 
μας και να τ@ ξαναβρίσκου-

με χωρίς περιορισμούς, να 
ερχόμαστε αντιμέτωπ@ με 
καημούς και πόθους· να «μας τα 

σκάει» η υπερβολική ευφορία ως 
απόρροια χρήσης ουσιών ή απε-

λευθέρωσης ενστίκτων, να λικνιζό-
μαστε, ν’ αγγίζουμε και να αφου- 

γκραζόμαστε το ένα το άλλο, να κλεί-
νουμε τα μάτια και να ανοίγουμε την 
ψυχή μας μέχρι να επέλθει το αργό 

«σβήσιμο» της κάθαρσης. Το αν αυτού του 
είδους η ευφορία μπορεί να εκληφθεί ως 

υπερβολή εξαρτάται από το πολιτιστικό 
κοινωνικό και ιστορικό, κανονιστικό πλαίσιο. 

Ωστόσο στην προκειμένη περίπτωση δεν υποδη-
λώνει απαραίτητα την παρέκκλιση, την έλλειψη 
μέτρου,   εγκράτειας   ή σεβασμού.   Αντίθετα,   η 

«υπέρβαση των ορίων» μέσα από το βλέμμα της 
Βέρας, λειτουργεί πε- ρισσότερο ως υπόσχε- 

ση απελευθέρωσης από τους κοινωνικούς περιο-
ρισμούς και ως πολυεπί- πεδο αντικείμενο καλ-

λιτεχνικής διερεύνησης. ¶ Όταν οι σύγχρονες 
προσδοκίες διαψεύδο- ν ται ,    η   δημοκρατ ία 
απο δεικνύεται κούφια λέξη και η ευημερία 

μοιάζει με μακρινό όνει- ρο – πώς προσδίδουμε 
νέο νόημα στην ευχα- ρίστηση, τη συνύπαρξη 

και τη συνέργεια; Η γε- νιά μου (των millennials) 
καλείται   διαρκώς   να επινοεί τρόπους για να 

διαχειριστεί   την   εξά- ντληση, τη γύμνια και  
τη μοναξιά της στην επικράτεια ενός αβάστα-
χτου   κοινωνικοπολιτι- κού   και   υπαρξιακού 

δράματος που τροφοδο- τείται από επικείμενες 
καταστροφές ή/και από τις αντιπαραθέσεις που 

καλ λ ιεργούν τα ι    τ ε - χνηέντως ανάμεσά μας. 
Σύμφωνα με τον Mark Fisher (2009), «η παν-

δημ ία    τ η ς    ψυ χ ι κ ή ς οδύ νης που πλήττει την 
εποχή μας δεν μπορεί να κατανοηθεί σωστά ή να θεραπευτεί εάν θεωρηθεί ως ένα ιδιωτικό πρόβλημα 
μεμονωμένων ατόμων που έχουν υποστεί τραύμα». Μέχρι πρότινος δεν είχα αντιληφθεί τη δυναμική 
του χορού και της μουσικής ως πρακτικών συλλογικής αντίστασης, απελευθέρωσης, εμψύχωσης, 
πολιτικής συμμετοχής και επιβίωσης σε συνθήκες αβεβαιότητας, ματαίωσης και πόλωσης. Ωστόσο, 
έχω πλέον συνειδητοποιήσει –τόσο μέσα από τα παραδείγματα που παρέθεσα, όσο και γενικότερα– 
πως ο χορός και η μουσική, είτε στα παραδοσιακά έθιμα, είτε στους δρόμους, είτε στα κλαμπ ή όπου 
αλλού εντοπίζονται, μέρα ή νύχτα, διεγείρουν και αναγεννούν την προοπτική της ευφορίας που 
απελευθερώνει το πνεύμα της αυτοδιάθεσης, του ερωτισμού και της αυτοπραγμάτωσης. Έτσι, λειτουρ-
γούν ως καταλύτες ίασης και χειραφέτησης, και υφαίνουν ένα πέπλο προστασίας από τα στίγματα της 
καθημερινότητας. Καθοδηγούνται από την ανάγκη σύνδεσης με τη βαθύτερη ουσία μας αλλά και  

με το κοινωνικό πλαίσιο, και πυροδοτούν ενέργει-
ες που, ακόμα και στις πιο επείγουσες κατα-

στάσεις, καταργούν κάθε απόσταση και εμπόδιο. 
Μόνο   όταν   τα   σώματά μας   μπλέκονται   και  
συνυπάρχουν   απενοχο- ποιημένα   έρχεται   και  

η ευφορία της άνοιξης, όπου   το   τραύμα ,   η  
θλίψη, ο θάνατος και η πτώση αντικαθίστανται 
από την ελπίδα, την ανάταση, τη ζωή και την 

(εξ)έγερση, δημιουργώ- ντας γόνιμο έδαφος για 
ουτοπικές ενότητες εν μέσω κρίσιμων καιρών.



	 ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1.	 Ο	διευθυντής	του	Ανδρολογικού	Ινστιτούτου	
Αθηνών	Κωνσταντίνος	Κωνσταντινίδης	παρου-
σίασε	σε	τηλεοπτική	εκπομπή	μια	έρευνά	του,	
σύμφωνα	με	την	οποία	η	αύξηση	των	ερωτικών	
επαφών	το	καλοκαίρι	του	2020	έπαιξε	αρκετά	
μεγάλο	ρόλο στην	τρομακτική	αύξηση	των	
κρουσμάτων	(Μαρκεζίνης	2020).

2.	 Πιο	συγκεκριμένα,	η	μεταναστευτική	κρίση, 
η	δίκη	της	Χρυσής	Αυγής,	η	αστυνομική	βία 
στον	δημόσιο	χώρο,	το	κίνημα	#metoo,	οι	κινη-
τοποιήσεις	για	τα	δικαιώματα	των	καλλιτεχνών	
στην	Ελλάδα,	καταστροφή	του	καταυλισμού 
της	Μόριας,	οι	κινητοποιήσεις	για	την	εφαρμογή	
νόμων	που	υπονομεύουν	το	φυσικό	περιβάλλον, 
οι	γυναικοκτονίες,	οι	καταστροφές	των	δασών,	
οι	αποκλεισμοί	από	βροχές	και	χιόνια,	ο	πόλεμος	
και	η	πιθανότητα	παγκόσμιας	σύρραξης, 
η	ακρίβεια,	κ.ά.

3.	 Το	κείμενο	αναφέρεται	στην	απαγόρευση	της	
μουσικής	στην	εστίαση	τον	Δεκέμβριο	και	τον	
Ιανουάριο	του	2021.	ΤοΒΗΜΑ	Team	(2021), 
«Κορωνοϊός	–	Χωρίς	μουσική	και	όρθιους 
η	εστίαση	–	Τι	ισχύει	για	το	ρεβεγιόν	της 
Πρωτοχρονιάς»,	https://www.tovima.gr/2021/ 
12/29/society/koronoios-xoris-mousiki-kai-
orthious-i-estiasi-ti-isxyei-gia-to-revegion-tis-
protoxronias.	

4.	 Εδώ	χρησιμοποιώ	τη	λέξη	«άνοιξη»	για	να 
αναφερθώ,	πέρα	από	το	«άνοιγμα»	του	καιρού, 
την	αναγέννηση	της	φύσης	και	την	ευκαρπία 
της	γης,	στην	έννοια	της	επανάστασης	όπως	
έχει	αποκρυσταλλωθεί	στις	ονομασίες	«Άνοιξη	
των	Εθνών»	(1848),	«Άνοιξη	της	Πράγας»	(1968) 
και	«Αραβική	Άνοιξη»	(2011).

5.	 Οι	φαλλικές	λαϊκές	γιορτές	της	αρχαιότητας	
τελούνταν	από	κτηνοτρόφους	και	γεωργούς	ως	
γιορτές	ευγονίας	των	ζώων	και	της	φύσης	και	
ως	έκκληση	στον	θεό	της	γονιμότητας	Διόνυσο.	
Αποτελούσαν	μια	συλλογική	και	συντροφική	
εκδήλωση,	ενώ	κάποιες	διακωμωδούσαν	το	
μυστήριο	του	γάμου	με	αρχαία	φαλλικά	σύμβολα.

6.	 Ο	βλάχικος	γάμος	περιλαμβάνει	δρώμενα	όπως	
τελετουργικούς	χορούς,	λιτανείες,	τραγούδια	
που	συνοδεύονται	από	εκκωφαντικούς	ήχους	
αρχέγονων	μουσικών	οργάνων	(πίπιζα	και	νταούλι),	
όπως	και	άλλες	εορταστικές	και	συνάμα	θεατρικές 
πρακτικές	αφιερωμένες	στη	γονιμότητα	της	
φύσης	και	του	ανθρώπου.	Οι	συμμετέχοντες	στις	
παρέες	των	Βλάχων	είναι	ντυμένοι	με	παραδο-
σιακές	φορεσιές,	εκτός	από	τον	θεατρίνο	που	
χορεύει	έξαλλα	φορώντας	κλαριά	κισσού	στο	
κεφάλι	και	κατσάρια	δεμένα	στις	άσπρες	κάλτσες 
του	σαν	αρχαία	σανδάλια,	παραπέμποντας	στους	
σάτυρους.	Όλοι	μαζί	διαγράφουν	κυκλική	πορεία	
στους	δρόμους	της	πόλης,	περνώντας	από	
περιοχές	με	ιδιαίτερη	σημασία	για	τους	ντόπιους,	
και	στο	τέλος	καταλήγουν	στην	κεντρική	πλατεία	
για	το	κλείσιμο.

7.	 Λυκεσάς	Α.	(2021).	«Με	απόφαση	Λίνας	Μενδώνη	
δεν	υπάρχει	βλαχική	γλώσσα!»,	Η Εφημερίδα 
των Συντακτών,	Αθήνα,	https://www.efsyn.
gr/ellada/koinonia/314255_me-apofasi-linas-
mendoni-den-yparhei-blahiki-glossa.

8.	 «...[Τ]ην	ηδονική	έκσταση	που	βγαίνει	μέσα	από	
το	ενδότατο	βάθος	του	ανθρώπου,	και	μάλιστα	
της	φύσης,	όταν	καταρρέει	η	αρχή	της	εξατο-
μίκευσης,	τότε	αρχίζουμε	να	διαβλέπουμε	σε 
τι	συνίσταται	η	ουσία	του	διονυσιακού,	την	οποία	
θα	κατανοήσουμε	καλύτερα	μέσω	της	αναλογίας 
της	μέθης.	Είτε	μέσω	της	επίδρασης	του 
ναρκωτικού	ποτού,	για	το	οποίο	μιλούν	οι	ύμνοι	
των	πρωτόγονων	λαών,	είτε	με	τον	πανίσχυρο	
ερχομό	της	άνοιξης,	που	διαποτίζει	χαρούμενα	
όλη	τη	φύση,	αυτές	οι	διονυσιακές	ορμές 
αφυπνίζονται	συμπαρασύροντας	στην	άνθισή	
τους	το	υποκειμενικό	στοιχείο	μέχρι	που	το 
εκμηδενίζουν	σε	μια	πλήρη	λήθη	του	εαυτού	
του»	(Νίτσε	2005,	45).

9.	 Η	παρενδυσία	εντοπίζεται	σε	ποικίλες	γιορτές	
προς	τιμήν	του	θεού	Διονύσου	και	σε	θεατρικά	
κείμενα	όπως	οι	Βάκχες	του	Ευριπίδη	και	οι	
Θεσμοφοριάζουσες,	οι	Εκκλησιάζουσες	και 
η	Λυσιστράτη	του	Αριστοφάνη.	

10.	«Ο	δημόσιος	χώρος,	για	παράδειγμα,	δεν	ανήκε	
σε	όλους.	Αν	ήσουν	βοσκός,	δεν	επιτρεπόταν 
να	καθίσεις	στο	καφενείο	κάτω	από	τον	πλάτανο.	
Ήταν	πολύ	σημαντική	αυτή	η	πρόσκαιρη	έστω	
αντιστροφή	ρόλων	και	η	απελευθέρωση	των	
ηθών»,	όπως	σημειώνει	ο	Ευάγγελος	Καραμανές,	
διευθυντής	του	Κέντρου	Έρευνας	Λαογραφίας	
της	Ακαδημίας	Αθηνών	(Χαραμή	2020).

11.	 Παρέμβαση	στον	δημόσιο	χώρο,	η	οποία 
πραγματοποιήθηκε	στις	15	Δεκεμβρίου	2019 
σε	διαφορετικά	σημεία	της	Αθήνας	(ξεκινώντας	
από	το	Θησείο	και	καταλήγοντας	έξω	από	τη	
ΓΑΔΑ	στους	Αμπελόκηπους)	ενάντια	στους	
βιασμούς,	στις	γυναικοκτονίες,	την	τρανσφοβία,	
στον	ρατσισμό	και	στην	αστυνομική	βία. 
Η	δράση	επιτελέστικε	μετά	από	κάλεσμα 
του	υβριδικού	χώρου	έρευνας	και	προώθησης	
τεχνών	και	σπουδών	πάνω	στη	σεξουαλικότητα	
και	τα	φύλο	AMOQΑ.

12.	Για	μια	εικόνα	της	δράσης	των	Οιστρογόνων 
στον	δρόμο:	https://www.youtube.com/watch? 
v=JlmfG326l6c.	

13.	Εδώ	η	διασκευή	των	Οιστρογόνων	του 
Βενζινάδικου	με	αφορμή	τον	περιβαλλοντικό	
νόμο	Χατζηδάκη:	https://www.youtube.com/
watch?v=uyNqUZH8oiA	και	εδώ	της	Καίτης 
Γαρμπή	https://www.youtube.com/watch?v= 
oXQJ-IZn_4Q.

14.	 «Είναι	σημείο	των	καιρών.	Το	2008	δεν	μπορούσες 
να	μιλήσεις	για	γιορτή	στον	δρόμο,	δεν	ήταν	
αρκετά	σοβαρό	πολιτικά,	δεν	μπορούσες 
να	το	προτείνεις	αυτό.	Τώρα	αντέχουμε	να 
υπάρξουμε	στον	δρόμο.	Τότε	θα	έλεγαν	ότι	
είσαι	ασόβαρος.	Υπάρχει	μεγάλη	ανάγκη, 
δεν	είναι	τυχαίο	ότι	κολλάει	ο	άλλος	σε	αυτή	
τη	δράση.	Υπάρχει	μεγάλη	ανάγκη	ανάτασης»	
(Οιστρογόνες	2021).

15.	«When	I	speak	of	the	erotic,	then,	I	speak	of	it	
as	an	assertion	of	the	lifeforce	of	women;	of	that	
creative	energy	empowered,	the	knowledge	
and	use	of	which	we	are	now	reclaiming	in	our	
language,	our	history,	our	dancing,	our	loving,	



our	work,	our	lives»	[Όταν	μιλάω	για	το	ερωτικό,	
αναφέρομαι	σε	αυτό	ως	μια	κατάφαση	στη	ζωτική	
δύναμη	των	γυναικών·	στην	ενδυναμωμένη 
δημιουργική	ενέργεια,	στη	γνώση	και	τη	χρήση	
των	όσων	διεκδικούμε	σήμερα	στη	γλώσσα	μας,	
στην	ιστορία	μας,	στους	έρωτές	μας,	στη	δουλειά	
μας,	στη	ζωή	μας]	(Lorde	2017,	25).

16.	Πρόκειται	για	μια	art-rave	πρωτοβουλία	που	
γεννήθηκε	την	άνοιξη	του	2014	για	να	προσφέρει	
μια	αίσθηση	δημιουργικής	προοπτικής	και 
έναν	ασφαλή	χώρο	για	όλες	τις	προτιμήσεις:	
«Όταν	ξεκινήσαμε,	προσπαθήσαμε	να	στήσουμε	
κάτι	για	να	νιώσουμε	άνετα,	να	είμαστε	ανοιχτά 
κουήρ	και	να	περάσουμε	καλά.	Δεν	είχαμε 
φανταστεί	ποτέ	πού	μπορεί	να	οδηγήσει	
η	σύμπραξη	σκληρής	dance	μουσικής	και	
performative	τεχνών!»	Άλεξ	Αραβαντινός,	
ιδρυτικό	μέλος	της	B	L	N	K.	Η	B	L	N	K	ιδρύθηκε	
από	φοιτητές	της	Ανωτάτης	Σχολής	Καλών 
Τεχνών	και	αποτελούσε	μια	πολιτισμική	πλατ-
φόρμα	αφοσιωμένη	στην	επιμέλεια,	παραγωγή	
και	δημιουργία	καλλιτεχνικών	δράσεων.

17.	 «Club	culture	cannot	be	described	as	a	unitary	
culture	but	rather	as	a	set	of	subcultures	that	
share	a	territorial	affiliation	and	maintains	their	
own	dress	codes,	dance	styles,	musical	genres,	

and	a	catalog	of	authorized	and	illicit	rituals	
[...]	Βy	taking	part	in	the	culture	of	the	clubs,	
we	build	affinities,	where	the	socialization	of	its	
participants	within	a	knowledge	(and	a	belief),	[...]	
allows	us	to	perceive	the	senses	and	the	values	
of	the	culture»	[Η	κουλτούρα	του	κλάμπινγκ	
δεν	μπορεί	να	περιγραφεί	ως	μια	ενοποιητική	
κουλτούρα,	αλλά	μάλλον	ως	ένα	σύνολο	από	
υποκουλτούρες	που	μοιράζονται	ένα	κοινό	
έδαφος	και	διατηρεί	τους	δικούς	του	ενδυματο-
λογικούς	κώδικες,	χορευτικά	στιλ,	μουσικά	είδη,	
αλλά	και	μια	λίστα	από	επιτρεπτά	πλην	έκνομα	
τελετουργικά	[...]	Κοινωνώντας	την	κουλτούρα	
του	κλάμπινγκ,	δημιουργούμε	δεσμούς	στους	
οποίους	η	κοινωνικοποίηση	των	συμμετεχόντων 
στο	πλαίσιο	ενός	συστήματος	γνώσης	(και	
φρονημάτων)	τούς	επιτρέπει	να	δημιουργήσουν	
τις	αισθήσεις	και	τις	αξίες	μιας	ολόκληρης	
κουλτούρας]	(Thorton	1995,	200).

18.	«Queer	is	the	cohesion	of	everything	in	conflict	
with	the	heterosexual	capitalist	worlds.	Queer 
is	a	total	rejection	of	the	regime	of	the	normal»	
[Το	κουήρ	είναι	η	συνοχή	όλων	των	στοιχείων	
που	έρχονται	σε	σύγκρουση	με	τους	ετεροφυ-
λοφιλικούς	καπιταλιστικούς	κόσμους.	Το	κουήρ	
είναι	η	απόλυτη	απόρριψη	της	επικράτειας	του	
κανονικού]	(Nardini	Gang	2018).
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Παπαγεωργίου για την πρόσκληση, την υπέροχη συνεργασία, τη γενναιοδωρία 
και για την ελευθερία που μου προσέφεραν, την Ελεάννα Παπαθανασιάδη και 
την Γκέλυ Μαδεμλή για τη σχολαστική φροντίδα της επιμέλειας και της μετάφρασης 
του κειμένου και, τέλος, τον Βίκτωρα Γκόγκα και τον Γιώργο Τσάβαλο για τον 
εντυπωσιακό γραφιστικό σχεδιασμό.

Το κείμενο είναι αφιερωμένο στον Θοδωρή, τον Μάρκο, τον Μήτσο, τον Θανάση, 
στη Νίκη, τη Γιούλα και τη Βάλια.

H Μάρη Σπανουδάκη είναι ερευνήτρια και επιμελήτρια. Kαταπιάνεται με θέματα 
τα οποία συνδέονται με τα κοινωνικά κινήματα, τις πολιτικές ταυτότητας, 
τον λαϊκό πολιτισμό και την ποπ κουλτούρα, τη θεσμική κριτική, διαφορετικές 
μορφές κοινότητας, τη διαχείριση αρχείων και τη μελέτη εκθέσεων τέχνης. 
Η εκπαίδευσή της περιλαμβάνει πτυχίο Επικοινω- νίας, Μέσων και Πολιτισμού 
από το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, μεταπτυχιακό 
τίτλο Πολιτιστικής Πολιτικής και Διαχείρισης από το City (University of London), 
καθώς και δεύτερο μεταπτυχιακό τίτλο στην Ιστορία των Εκθέσεων Σύγχρονης 
Τέχνης με εξειδίκευση στην έρευνα από το Central Saint Martins (University of the 
Arts London). Ασχολείται ενεργά με την παραγωγή και τη διοργάνωση πολιτιστικών 
εκδηλώσεων, ενώ έχει επιμεληθεί κοινοτικά έργα και εκθέσεις σύγχρονης τέχνης 
στην Ελλάδα, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη Γερμανία, τόσο εντός όσο και εκτός 
διαδικτύου. Υπήρξε υπότροφος του προγράμματος Start – Create Cultural Change 
(2017–2018), και το 2019 βραβεύτηκε από την ARTWORKS για την επιμελητική 
της πρακτική στο πλαίσιο του Προγράμματος Υποστήριξης Καλλιτεχνών Ίδρυμα 
Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Από το 2017, είναι συνιδρύτρια της γυναικείας συνέργειας 
This is not a feminist project. Αυτήν την περίοδο είναι επίσης μέλος της ομάδας 
της Mophradat, ενός οργανισμού που δημιουργεί ευκαιρίες για καλλιτέχνες από 
τον αραβικό κόσμο. Είναι ερασιτέχνις φωτογράφος και dj, και συλλέκτρια αρχειακού 
υλικού και βινυλίων. 

Το	Enterprise	Projects	είναι	ένα	πρότζεκτ	της	επιμελήτριας	Δανάης	Γιαννόγλου	
και	του	καλλιτέχνη	Βασίλη	Παπαγεωργίου	με	έδρα	την	Αθήνα.	Το	εγχείρημα	αυτό	
έχει	στόχο	τον	πειραματισμό	και	τη	συνδιαλλαγή:	τον	πειραματισμό	πάνω	στην	
επιμελητική	πρόταση,	την	καλλιτεχνική	δημιουργία	και	την	αυτοοργανωμένη 
λειτουργία,	και	τη	συνδιαλλαγή	με	την	καλλιτεχνική	σκηνή,	το	αθηναϊκό	κοινό, 
αλλά	τον	ίδιο	τον	χώρο	που	φιλοξενεί	το	πρότζεκτ.	Ως	δομή,	το	Enterprise	
Projects	λειτουργεί	αυτόνομα	και	περιοδικά	από	τον	Σεπτέμβριο	του	2015	στους	
Αμπελόκηπους.	

Το	2018	το	Enterprise	Projects	ίδρυσε	το	EP Journal,	μια	εκδοτική	πρωτοβουλία	
για	τη	διαδικτυακή	δημοσίευση	πρωτότυπων	θεωρητικών	και	ερευνητικών	κειμένων	
σχετικών	με	την	τέχνη,	σε	ελληνικά	και	αγγλικά.	Ο	αναγνώστης	/		η	αναγνώστρια	
μπορεί	να	διαβάσει	online,	να	κατεβάσει	ή	να	εκτυπώσει	το	τεύχος,	ο	σχεδιασμός	
του	οποίου	ανταποκρίνεται	στις	ανάγκες	της	εκάστοτε	ανάθεσης.

Η ARTWORKS δημιουργήθηκε το 2017, με ιδρυτική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος 
Νιάρχος (ΙΣΝ), με σκοπό να αποτελέσει γόνιμο πεδίο δράσης για τους Έλληνες 
καλλιτέχνες. Κεντρική της δραστηριότητα συνιστά το Πρόγραμμα Υποστήριξης 
Καλλιτεχνών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) μέσα από το οποίο απονέμει χρηματικά 
βραβεία σε καλλιτέχνες και επιμελητές ως αναγνώριση των ατομικών ικανοτήτων 
τους. Παράλληλα, μέσα από σεμινάρια, συναντήσεις με επαγγελματίες από το χώρο 
του πολιτισμού, συμπράξεις με πολιτιστικούς φορείς ενθαρρύνει την επαγγελματική 
τους εξέλιξη, ενώ μέσα από συνεργασίες με προγράμματα φιλοξενίας καλλιτεχνών 
διαμεσολαβεί στην δραστηριοποίηση τους στο εξωτερικό. Βασικός στόχος είναι 
η δημιουργία ενός δυναμικού δικτύου μεταξύ των συμμετεχόντων (Fellows), 
το οποίο θα λειτουργεί υποστηρικτικά και μετά τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα.
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Μια μέρα η θλίψη θα τελειώσει.
—Κυρία με το κούτσουρο, Twin Peaks
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