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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Θέµα: Ανακοίνωση ίδρυσης καλλιτεχνικής και κινηµατικής συλλογικότητας drag καλλιτεχνών και ανακοίνωση 
των δύο πρώτων online παραστάσεων της συλλογικότητας. 

Μέσα από το drag µπορούµε ελεύθερα να εκφράσουµε κάτι που νιώθουµε, είτε αυτό είναι το πιο ασήµαντο 
πράγµα που ζεις στιγµιαία µέχρι το πιο σηµαντικό, ίσως παγκόσµιο φαινόµενο που θες να εκθέσεις πάνω σε 
ένα show σου. Είµαστε µία οµάδα από drag artists που δηµιουργήθηκε µε αφορµή τις προκλήσεις που 
προέκυψαν µέσω της πανδηµίας του κορονοϊού. Μερικές από εµάς βιοποριζόµαστε από το drag, µερικές όχι 
(αν και κάποιες θα θέλαµε), ενώ µερικές το βλέπουµε σαν κινηµατική πράξη ή/και hobby.  
Στην αρχή συγκεντρωθήκαµε για να µοιραστούµε προβληµατισµούς και ανησυχίες για το µέλλον της τέχνης 
µας, όµως πολύ γρήγορα αυτές οι συναντήσεις απέκτησαν µία βαρύτερη υπόσταση. Κατανοήσαµε πως µε το 
να συνασπιστούµε, θα µπορούσαµε να διεκδικήσουµε και να πετύχουµε πολλά περισσότερα σε επίπεδο 
διεκδικήσεων και ορατότητας τόσο σε επαγγελµατικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Σε µία ήδη προβληµατική 
επαγγελµατική πραγµατικότητα (ακόµη και πριν την κρίση του κορονοϊού), όπου υπήρχε ελάχιστη ή ακόµα και 
καµία διασφάλιση των επαγγελµατικών και ασφαλιστικών µας δικαιωµάτων, η διεκδίκηση της επαγγελµατικής 
και καλλιτεχνικης µας ορατότητας είναι αναγκαία. Έτσι, προσπαθήσαµε εν µέσω καραντίνας να κάνουµε κάτι 
συλλογικά για τη στήριξη µας ως καλλιτέχνα ή και εργάτα, µε αφορµή και το κίνηµα #SupportArtWorkers, αφού 
τα δικαιώµατα µας καταπατούνται ολοκληρωτικά είτε αυτό είναι το οικονοµικό κοµµάτι είτε η ελεύθερη έκφραση 
µέσα από αυτό. 

Sabbat ονοµαζόταν το µυστικό ραντεβού των µαγισσών µεταξύ 14ου και 16ου αιώνα πριν καούν από την 
Εκκλησία. Ως drag artists θεωρούµε τις εαυτές µας ως τις “µάγισσες” που δεν κάηκαν ακόµα, αλλά και 
θεωρούµε τις εαυτές µας “αδερφές” τόσο των καταπιεσµένων ΛΟΑΤΚΙ+ ατόµων όσο και των γυναικών/
θηλυκοτήτων, καθώς µε αντίστοιχο τρόπο που δέχονται σεξισµό αυτές, έτσι δεχόµαστε συχνά κι εµείς. 

Το drag για τις περισσότερες από εµάς είναι ένας τρόπος για να υπερβούµε αυτή την καταπίεση. Εξάλλου, το 
φεµινιστικό κίνηµα έχει συχνά χρησιµοποιήσει τον όρο “Sabbat” (βλέπε οµώνυµη φεµινιστική οµάδα που δρα 
στην Αθήνα) για τους ίδιους λόγους µε εµας, και θέλουµε να θεωρούµε ότι και εµείς είµαστε κοντά µε αυτά τα 
κινήµατα. Τόσο οι κλειστές συναντήσεις µας, όσο και τα ιδια τα πρώτα live online shows µας (Κυριακή 21 
Ιουνίου και Κυριακή 5 Ιουλίου) είναι τέτοιου είδους “Sabbats”. Μαζευόµαστε, συζητάµε, δηµιουργούµε, και 
συνδεόµαστε τόσο µεταξύ µας όσο και µε εσάς, δηλαδή τις θεατές µας. 

Σκοπός µας είναι πολλά drag artists από όλα τα φάσµατα να ενωθούν και να δηµιουργήσουν κάτι απολαυστικό 
για το κοινό αλλά και για εµάς. Θέλουµε να δηµιουργήσουµε έναν ανοιχτό χώρο έκφρασης από εµάς για εµάς 
που θα στηρίζει την ανάγκη µας για δηµιουργία αλλά και θα µας στηρίζει οικονοµικά. Επίσης, µας ενδιαφέρει η 
διεκδίκηση αιτηµάτων που σχετίζονται µε τα εργασιακά µας δικαιώµατα, όπως η αναγνώριση του drag ως 
τέχνη ή/και επάγγελµα, η ασφαλιστική µας κάλυψη, η παροχή καλών και συµπεριληπτικών εργασιακών 
συνθηκών αλλά και η προστασία µας από σεξιστικές και άλλες παραβιαστικές συµπεριφορές. 
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