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Η 
ντραγκ κοινότητα στην Ελλάδα αποτελούσε και αποτελεί κομμά-
τι της αντεργκράουντ σκηνής και κουλτούρας που συνεχίζει να 
υπάρχει, να εξελίσσεται, να γίνεται πιο ορατή και να διαμορφώ-
νει τα δικά της χαρακτηριστικά. Για την ιστορία της δυστυχώς δεν 

γνωρίζουμε πολλά, μιας και αυτή δεν έχει καταγραφεί. Σώζεται κυρίως μέσα 
από μνήμες και αφηγήσεις ατόμων που εξακολουθούν να είναι ή να έχουν 
υπάρξει κομμάτι της. Σίγουρα, η ιστορία της ντραγκ κοινότητας πηγαίνει 
πίσω στη δεκαετία του 1980 και τις μαζώξεις σε σπίτια, συνεχίζει με διάφο-
ρες μεταλλάξεις στα σόου στις Κούκλες, μέχρι και σήμερα στα νεοϊδρυθέ-
ντα κλαμπ. Θα λέγαμε ότι ο αντιεξουσιαστικός χώρος ήρθε σε ουσιαστική 
επαφή μαζί της μάλλον αργοπορημένα, μετά τη δολοφονία του Ζακ Κωστό-
πουλου από φασίστες στην Ομόνοια.

Η αξία και η προσφορά του ντραγκ στην αντεργκράουντ τέχνη και τον 
φεμινισμό βρίσκεται ανάμεσα στη διασκέδαση, στον τρόπο ζωής και κοι-
νωνικοποίησης, αλλά και στην έντονη κριτική που ασκεί στα στερεότυπα 
των φύλων. Σαν γυναικεία φεμινιστική ομάδα βλέπουμε ως ανταγωνιστι-
κή την επιλογή να γίνεται κάποιος γυναίκα ή να υιοθετεί και να προτάσσει 
τα γυναικεία χαρακτηριστικά, την γυναικεία καύλα, αφού η κοινωνία χρησι-
μοποιεί αυτά τα στοιχεία για να μας υποτιμήσει. Το ντραγκ εκφράζει αυτά 
τα στοιχεία με υπερβολή, υπερηφάνεια, χιούμορ, ένταση, συνείδηση και με 
αυτόν τον τρόπο κατά τη γνώμη μας συμβάλλει στην ανατίμηση της γυναι-
κείας κοινότητας, βιολογικής ή μη. 

Η συζήτηση που ακολουθεί έγινε με τη Σούκα ντε λα Μπλιετ ένα ανήσυ-
χο φθινοπωρινό βράδυ σε καφέ της ΑΘήνας. Η Σούκα ντε λα Μπλιετ τον τε-
λευταίο χρόνο έχει ξεκινήσει επίσημα πλέον τη συμμετοχή της στην ντραγκ 
σκηνή. Έχει κάνει ήδη κάποια σόου σε Αθήνα και Ελευσίνα και απ' ό,τι μας 
είπε έπεται και συνέχεια! Η γνωριμία μας μαζί της προτού η ίδια αρχίσει το 
ντραγκ, αλλά και η παρακολούθηση των σόου της (που, αλήθεια, μας εντυ-
πωσίασαν), σε συνδυασμό με το πηγαίο ενδιαφέρον μας για την πορεία που 
διήνυσε μέχρι να γίνει τελικώς  η «Σούκα ντε λα Μπλιετ», οδήγησαν σε αυτή 
την κουβέντα που έγινε σε ζεστό κλίμα, με καλή διάθεση και αρκετή ψημέ-
νη ρακί. Την ευχαριστούμε από καρδιάς! 
Καλή ανάγνωση.

Πότε νιώθω  
κάμπια  
και πότε 
πεταλούδα»
Συνέντευξη  
με την ντραγκ κουιν 
Сука De La Блять  
(Σούκα ντε λα μπλιετ)

Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η

„

‟



17

m: Πότε άρχισες να κάνεις ντραγκ; 
Σούκα: Το πρώτο πολύ επίσημα το έκανα φέτος τον 
Φεβρουάριο σε μαγαζί στην Ελευσίνα, εκεί που μένω. 
Όμως άτυπα μπορώ να πω ότι το κάνω γύρω στα 5 
χρόνια, από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου. Ξεκί-
νησα να φοράω αυτό που θεωρούμε γυναικεία ρού-
χα τις αποκριές, με την ευκολία ότι τότε είναι κοινωνι-
κά αποδεκτό να βγω όπως γουστάρω. Τότε δεν υπήρχε 
πολύ δομημένα το σόου. Απλά μετά το τρίτο ποτό κα-
βάλαγα μπάρα, τραπέζι ή ό,τι υπήρχε και το έκανα. Ε-
πίσημα όμως, ούτε ένα χρόνο δεν κάνω ντραγκ.

m: Τι ήταν αυτά τα άτυπα σόου, δηλαδή;
Σούκα: Ήταν αυθόρμητα σόου σε αποκριάτικα πάρτι, 
στα οποία πηγαίναμε τυχαία. Δεν το κανόνιζα από πριν. 
Και τώρα αν τύχει θα το κάνω. Μου αρέσει. Θυμάμαι ας 
πούμε μια φορά όταν είχα ντυθεί Τζούλια Αλεξανδρά-
του, έμπαινα και έβαζα σαμπάνια στα ποτήρια. Πλάκα 
είχε! Έπαιρνα τις τελευταίες μέρες των εκπτώσεων το-
πάκια με 3 ευρώ, είχα και κάτι τρέσες μαλλιών –αφού α-
σχολούμαι  με μαλλιά και μακιγιάζ γύρω στα δέκα χρό-
νια – έκανα μια χωρίστρα στη μέση και τις κάρφωνα κά-
πως από κάτω. Μια χαρά περιποιημένο έβγαινε! (γέλια) 

m: Θες να μας μιλήσεις γι’ αυτόν τον τελευταίο χρό-
νο που κάνεις επίσημα ντραγκ;
Σούκα: Το πρώτο επίσημα πια σόου έγινε σε ένα συ-
νοικιακό καφέ μπαρ στην Ελευσίνα. Ενώ στην Ελευσί-
να παίζει πολύ καγκουριά και κλαρίνο, σ’ αυτό το μα-
γαζί αράζουν μεταλλάδες, πολιτικοποιημένοι, κόσμος 
που μπορώ να συνεννοηθώ περισσότερο. Εκεί «απο-
κλίνουσες» συμπεριφορές γίνονται περισσότερο α-
ποδεκτές. Στο σόου λοιπόν, έκανα την Άννα Βίσση, το 
«Αγάπη υπερβολική». Έκανα «λιπσινγκ», δεν έχω επε-
κταθεί ακόμα σε κάτι άλλο. Είχα φουλ προκλητική εμ-
φάνιση. Ανέβηκα στη σκηνή με μια ρόμπα, γόβες που 
φαίνονταν, μακρύ μαλλί, διακόσια κιλά χρυσαφικά 
στα χέρια. Εκεί που μπαίνει το ρεφρέν, τραβάω τη ρό-
μπα και μένω μόνο με ένα στρινγκ από κάτω κι από 
πάνω με μια adidas ζακέτα με χρυσές ρίγες. Για να εί-
μαι και καγκούρισα, φυσικά! (γέλια) Πήγε πολύ καλά, 
από τα σχόλια που άκουσα. Το ότι σε λυκειακά πάρτι 
στο ίδιο μαγαζί χόρευα και με κράζανε ενώ φέτος ή-
μουν πάνω στην μπάρα με δωδεκάποντο και στρινγκ 
κάνοντας το σόου κι από κάτω ούρλιαζαν όλοι, είναι 
από τα πράγματα που είμαι πολύ υπερήφανος. Το ε-
πόμενο, ήταν σε μαγαζί στην Αθήνα. Μέσω ενός γνω-
στού μου, που κάνει κι αυτός ντραγκ, ήρθα σε επα-
φή με την ομάδα «strap-on unicorns» που κάνουν τα 
γνωστά πάρτι. Αυτή τη φορά ήμουν λιγότερο αγχωμέ-
νος γιατί σκεφτόμουν ότι ο κόσμος ήξερε ότι πάει να 
δει ντραγκ σόου. Από την άλλη είχε πάρα πολύ κόσμο 
πράγμα που πάλι δημιουργεί άγχος. Είχαν έρθει 30 ά-
τομα από Ελευσίνα. Είχα πάθει σοκ, σκεφτόμουν «Πού 
έχω φέρει τους Ελευσιναίους»!

m: Πώς έγινε αυτή η μετάβαση από τα αυθόρμητα 
σόου των αποκριών, στα επίσημα ντραγκ σόου της 
τελευταίας χρονιάς;

Σούκα: Πολύ σταδιακά. Δεν κατάλαβα βασικά πώς έ-
γινε. Ανέκαθεν με φανταζόμουν σε πιο θηλυκή μορ-
φή, από πολύ μικρή ηλικία. Απλά η πρώτη φορά που 
το έκανα επίσημα ήταν τότε. Υπήρχε από πολύ νωρίς 
πειραματισμός με το μακιγιάζ, οπότε μου βγήκε πολύ 
πιο εύκολα να μεταλλαχτώ. Επίσης είχα έναν φίλο σκη-
νοθέτη, που μου πρότεινε έναν ρόλο σε μια ταινία μι-
κρού μήκους. Το σενάριο ήταν μία τρανς σε ένα ασαν-
σέρ πολυκατοικίας που ανεβοκατέβαινε και οι αντι-
δράσεις του κόσμου. Το πιο κοντινό που είχε για να κά-
νει την τρανς ήμουν εγώ. Κι έτσι το κάναμε. Μια άλλη 
φορά, είχα κάνει μια φωτογράφιση με μια φίλη που α-
σχολούνταν με τη φωτογραφία. Δεν ήμουν ντυμένη, 
είχα μόνο βαμμένο πρόσωπο. Εκεί βρήκα και το όνο-
μα της περσόνας μου. Παράλληλα παρακολουθούσα 
κι ένα ριάλιτι, το RuPaul’s Drag Race, που είχε να κάνει 
με το ντραγκ, οπότε άρχισα να μαθαίνω κάποια πράγ-
ματα. Ήμουν ανέκαθεν νούμερο, ήθελα να τραβάω 
την προσοχή, να ανεβαίνω σε τραπέζια και να κάνω 
μαλακίες, οπότε το συνδύασα πάρα πολύ εύκολα. Χω-
ρίς να σημαίνει ότι όποιο ντραγκ βλέπω είναι νουμε-
ρίστικο, έτσι; Το δικό μου, όμως, το προσδιορίζω έτσι.

m: Πώς το έμαθες το RuPaul; 
Σούκα: Παρακολουθώντας μέικαπ βίντεο και ό,τι 
άλλο σχετικό στο You tube, άρχισε να μου βγάζει 
προτεινόμενα βίντεο από το RuPaul. Το έβλεπα, αλλά 
στην αρχή δεν καταλάβαινα ακριβώς τι ήταν. Δεν είχα 
καταλάβει ότι ο παρουσιαστής, όταν είναι ντυμένος 
κι όταν δεν είναι, είναι το ίδιο άτομο. Λίγο μπερδευό-
μουν αν ήταν τρανς αυτά τα άτομα. Δεν ήξερα ακρι-
βώς τι σημαίνει ντραγκ. Δεν το είχα πολύ ξεκάθαρο. 
Αλλά το RuPaul ήταν ένα εξωτερικό και πολύ επιφα-
νειακό ερέθισμα. Γενικά υπήρχε ο πυρήνας μου που 
είχε χτιστεί πάνω σε γυναικεία εικόνα και μετά εξωτε-
ρικεύτηκε. Είχα την κινησιολογία, την ομιλία, και γενι-
κά τρόπους που παραπέμπουν σε αυτό που έχουμε 
μάθει να προσδιορίζουμε ως θηλυκό. Δεν θεωρώ ότι 
το να σπάω τον καρπό μου ή να έχω πιο ψιλή φωνή 
αυτόματα συνάδει με θηλυκότητα. Κατάλαβα ότι αν 
είσαι θηλυκός δεν σημαίνει ότι θα έλκεσαι από κάτι 
αρρενωπό ντε και καλά. Είναι άλλο το φύλο, άλλο ο 
σεξουαλικός προσανατολισμός, κι άλλο η έκφραση 
φύλου. Πάντως, όπως και να ‘χει, αυτό που έχουμε μά-
θει κοινωνικά να προσδιορίζουμε ως θηλυκό προσδι-
όριζε πολύ περισσότερο τη δική μου συμπεριφορά  
από ό,τι το αρρενωπό. Από την άλλη, τρανς δεν νιώ-
θω, ούτε νιώθω άβολα με την ανατομία μου. Ίσα ίσα, 
γουστάρω. Δεν έχει υπάρξει η ιδέα του να θέλω να 
αλλάξω εξωτερικά ή ότι θέλω να μακρύνω τα μαλλιά 
μου ή ότι θέλω να ντύνομαι έτσι κάθε μέρα. Δεν θα 
ήθελα να είμαι αλλιώς. Το ντραγκ είναι ο τρόπος να 
εκδηλώνω τη θηλυκότητα μου, να μεταμορφώνομαι 
προσωρινά. Είναι ο τρόπος να διοχετεύω τη θηλυκό-
τητά μου περιστασιακά.

m: Οι τριγύρω πώς αντιδρούσαν σε αυτή την θη-
λυπρεπή σου, όπως λες, συμπεριφορά;
Σούκα: Το μόνο που θυμάμαι είναι να περνάω από 

στάση λεωφορείου και να μου φωνάξουν «πουστάρα» 
και στο δημοτικό έναν γυμναστή να λέει -όχι μπροστά 
μου- ότι μπορεί να είμαι και συκιά. Γενικά μου απηύθυ-
ναν ότι επειδή σπάω τον καρπό μου είμαι πούστης. Βέ-
βαια επειδή το μιλούσα πολύ περισσότερο με τον εαυ-
τό μου από ό,τι με τους γύρω μου, δεν είναι κάτι που 
με επηρέασε τόσο. Υπήρχε προφανώς κράξιμο και τέ-
τοια. Είχε να κάνει προφανώς με την ομοφοβία τους. 
Θηλυπρεπής συμπεριφορά σε άντρα σημαίνει ομοφυ-
λοφιλία για αυτούς. Δεν θυμάμαι, όμως, να έχει γίνει 
ποτέ κάποιο ακραίο σκηνικό, να με χτυπήσουν ή να 
με πλησιάσουν πολύ ή κάτι τέτοιο. Δεν μπορώ να πω 
ότι έχω ζήσει κάτι πολύ άσχημο, σε σχέση με διάφορα 
που έχω ακούσει από άλλο κόσμο.

m: Τι είναι για εσένα το ντραγκ;
Σούκα:  Εγώ καταλαβαίνω το ντραγκ σαν μια εκρηκτι-
κή εξωτερίκευση μιας κατά τα προηγούμενα χρόνια 
καταπιεζόμενης θηλυκότητας. Με τους όρους όμως 
που το υποκείμενο κατά την ώρα της καταπίεσης αντι-
λαμβάνεται τη θηλυκότητα. Για μένα η εξωτερική εικό-
να, η εμφάνιση, η συμπεριφορά, η περιποίηση αποτε-
λούν στοιχεία που τότε την όριζαν (εν. τη θηλυκότητα). 
Το γεγονός ότι δεν είχα την ευκαιρία, την κοινωνική ε-
πικύρωση, την άδεια να εξωτερικεύσω αυτή τη θηλυ-
κότητα όπως ήθελα, οδήγησε στο να κάνω ένα μπάμ 
και να πω  «Τώρα θα το κάνω». 

m: Γιατί χρησιμοποίησες τη λέξη εκρηκτική;
Σούκα: Γιατί το καταπίεζα πάρα πολλά χρόνια όσο ή-
μουν σε μικρότερη ηλικία. Σκεφτόμουν πχ. πού να 
το κάνω; Σε ποιον να το πω και να φανεί φυσιολογι-
κό; Όταν η εικόνα που θέλει κανείς να έχει καταπιέζε-
ται επί σειρά ετών, βγαίνει μετά σαν έκρηξη. Γι’ αυτό 
και η εικόνα είναι πάντα εκρηκτική, είναι έντονη. Πολύ 
σπάνια θα δεις ντραγκ με μίνιμαλ ρούχα και ήρεμο μα-
κιγιάζ. Το ντραγκ χαρακτηρίζεται από την υπερβολή. 
Έχω παρατηρήσει μια αντίστοιχη σύνδεση με κάποιες 
τρανς φίλες μου. Στην αρχή της φυλομετάβασης φο-
ράνε πολύ αποκαλυπτικά ρούχα, έντονο μακιγιάζ κι 
όσο περνάει ο καιρός αυτό ηρεμεί. 

m: Μάλιστα. Θα μας περιγράψεις, λοιπόν, την περ-
σόνα σου;
Σούκα: Τη λένε Σούκα ντε λα Μπλιέτ, είναι ρωσική βρι-
σιά. Σκύλα- τσούλα σημαίνει, αλλά χρησιμοποιείται με 
τη συχνότητα όπως το γαμώτο εδώ στην Ελλάδα. Εί-
μαι ρωσοπόντιος οπότε ήθελα κάτι από τις ρίζες μου, 
να μου βγαίνει αυθόρμητα και να έχει και το χυδαίο 
στοιχείο, μιας και γενικά βρίζω αρκετά. Νομίζω αυτή 
τη λέξη την είχα πει πριν το μαμά! (γέλια)
Δεν είναι πολύ διαφορετική από εμένα. Είναι λίγο κα-
γκούρισα, λίγο Κλεοπάτρα, λίγο σύζυγος Ρομά στο Ζε-
φύρι που σπρώχνει κόκες. Είναι κάπου μεταξύ καγκου-
ρίλας και γκλάμουρ. Είναι αλήτισσα, δεν είναι κυριλέ. 
Από τη στιγμή που βρήκα το όνομα ήταν ξεκάθαρα τα 
χαρακτηριστικά της. Κλεοπάτρα είναι, γιατί από μικρή 
ηλικία με τραβούσαν οι προτομές Φαραώ, η αντίθεση 
του χρυσού με το μαύρο. Θέλω να υπάρχει το εξωτικό 
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στοιχείο. Το καλοκαίρι, ας πούμε, μου αρέσει να πηδιέ-
μαι στο σολάριουμ και να φοράω πράσινους φακούς 
επαφής. Είναι λίγο σαν να απαρνούμαι τη καυκάσια 
ρίζα μου και να το παίζω Πορτορικανός (γέλια). Η Σού-
κα ντε λα Μπλιετ είναι επίσης καγκούρισα γιατί την ιδι-
ότητα του κάγκουρα δεν έχω καταφέρει να πλησιάσω 
ιδιαίτερα, λόγω της θηλυπρεπούς συμπεριφοράς μου, 
νομίζω. Εκτός των τελευταίων 5 χρόνων, δεν γινόταν 
να κάνω παρέα μαζί τους. Τους έκραζα αρκετά μιας κι 
αυτοί πίστευα ότι με έκραζαν περισσότερο. Τώρα που 
τους συναναστρέφομαι κάπως τους πάω πολύ. Είναι 
λίγο ούγκανοι, αλλά είναι καλά παιδιά. Γενικά τα τελευ-
ταία 5 χρόνια, μου είναι πολύ πιο εύκολο να κάνω πα-
ρέα με άντρες. Πιο παλιά κόμπλαρα, χωρίς απαραίτη-
τα να μου έχουν δείξει άσχημη συμπεριφορά. Η υπο-
ψία και μόνο της έκθεσης σε αυτούς με έκανε να πι-
στεύω ότι θα αντιδράσουν άσχημα. Οπότε και το απέ-
φευγα. Θα ήθελα να μπορώ κι εγώ να κάνω τα ίδια, ο-
πότε 2 φορές το χρόνο γίνομαι καγκούρισα στα σόου!

m: Το ντραγκ έχει βοηθήσει στο να νιώθεις μεγαλύ-
τερη σιγουριά για τον εαυτό σου;   
Σούκα: Σίγουρα ναι. Βρίσκω τρόπο να διοχετεύω διά-
φορα συναισθήματα. Επίσης το ότι βγαίνω στη σκηνή 
ενώ έχω τόσο άγχος κάθε φορά, αλλά στο τέλος βλέ-
πω ότι πήγε καλά, μου ανεβάζει την αυτοπεποίθηση 
πάρα πολύ. Βλέποντας μετά τα βίντεο, όλον αυτό τον 
κόσμο να ουρλιάζει από κάτω, να γίνεται χαμός, σκέ-
φτομαι «ουάου για μένα όλο αυτό»;  Οπότε ναι, μετά 
από κάθε σόου νιώθω πολύ καλύτερα, μου ενισχύει 
την αυτοπεποίθηση.

m: Τι θα έλεγες ότι είναι αυτό που σε καυλώνει στο 
ντραγκ;
Σούκα: Πρώτον μου αρέσει που επιλέγω πότε θα έχω 
την προσοχή πάνω μου. Είμαι άτομο attention freak, 
οπότε όταν έρχεται κόσμος και με βλέπει στη σκη-
νή, γουστάρω! Τόσο απλά. Το δεύτερο που μου αρέ-
σει έχει να κάνει με το μπούλινγκ που έχω φάει. Αν πε-
ράσω ντυμένος κανονικά από ένα παγκάκι που κάθο-
νται 10 μαλάκες και με δουν να περνάω και να ψιλο-
κουνιέμαι, θα αρχίσουν να με κράζουν πουστάρα και 
τέτοια. Αν περάσω ως ντραγκ μπροστά τους, θα καυ-
λώσουν. Αυτό εκδικητικά με ικανοποιεί. Είναι μία εκδί-
κηση για την ομοφοβία τους. Έτσι γουστάρεις βλάκα; 
Ρούφα τώρα! (γέλια)   
Γι’ αυτούς είναι σοκ. Μου αρέσει πολύ και θέλω να υ-
πάρχει το στοιχείο του σοκ στα σόου μου. Το ευχαρι-
στιέμαι πολύ. Έχει τύχει να με τραβάνε από τις αντρι-
κές τουαλέτες, λέγοντάς μου «Κοπελιά είσαι λάθος» κι 
εγώ να απαντώ «Καθόλου λάθος» (με μπάσα φωνή)! Ε-
πίσης μου αρέσει πολύ στο ντραγκ ότι μπορώ να κάνω 
την εικόνα μου ό,τι γουστάρω, μιας και σαν άτομο έχω 
πολύ ανασφάλεια με το πώς φαίνομαι. Θέλω να τα πει-
ράξω όλα! Οπότε το ντραγκ είναι κι ένας τρόπος να 
πειράζω την εικόνα μου μη επεμβατικά. Μπορώ να 
έχω περισσότερο έλεγχο της εμφάνισής μου. Αυτά τα 
τρία είναι βασικά για μένα θα έλεγα. Η προσοχή, η εκ-
δικητικότητα και ο έλεγχος της εμφάνισης.

m: Επίσημα έχεις «μητέρα» στο ντραγκ;  
Σούκα: Όχι βέβαια. Μπάσταρδη θα έβγαινα φυσικά! 
(γέλια) 

m: Πώς έμαθες τότε το τεχνικό κομμάτι ενός 
ντραγκ σόου; Το να βάφεσαι, να ντύνεσαι;
Σούκα: Τη χρονιά που πέθανε ο Michael Jackson, ή-
μουν 12. Δεν τον ήξερα πιο πριν. Έπαιζε συνέχεια στη 
τηλεόραση και κόλλησα. Από τότε άρχισα να βλέ-
πω βίντεο για μακιγιάζ και πώς να μιμηθώ την κοφτή 
του μύτη. Κάπου τότε άρχισα να μαθαίνω και να κάνω 
μπούκλες στριφογυριστές, που πολλές δεν πετύχαι-
ναν. Στη συνέχεια, από το next top model έμαθα να 
βγάζω φρύδια με κλωστή. Θυμάμαι είχα μαδήσει το 
γόνατό μου μέχρι να μάθω. Γυρνούσα από φιλενάδα 
σε φιλενάδα και έβαφα, μάδαγα, χτένιζα. Τώρα όσον 
αφορά τα ρούχα, δεν θέλω να φοράω τίποτα έτοιμο α-
κόμα κι αν το αποτέλεσμα βγει πιο μέτριο. Τι ρούχα δη-
λαδή; Κορδόνια φοράω! (γέλια) Όχι ότι δεν θα αναζη-
τήσω στήριξη ή συμβουλή αν χρειαστεί.  Απλά μου α-
ρέσει να επιμελούμαι εγώ όλο το σόου.

m: Κάνεις πρόβες πριν τα σόου σου και τι μουσικές 
σου αρέσει να διαλέγεις συνήθως;
Σούκα: Για το σόου δεν κάνω ποτέ πρόβα. Είναι στην 
ουσία αυτοσχεδιασμός, με τη διαφορά ότι υπάρχουν 
κάποια σημεία που ξέρω τι θέλω να κάνω. Δεν κάνω 
χορογραφία, ούτε ας πούμε voguing. Θα ήθελα πολύ, 
αλλά δεν έχω καταφέρει να το συντονίσω. Με γοητεύει 
πολύ σαν  μορφή χορού, οπότε έχω πάρει κάποια στοι-
χεία, όπως το ότι καδράρω πολύ το πρόσωπό μου με 
τα χέρια. Μπορώ να πω δηλαδή ότι κάπως έχω επηρε-
αστεί. Θα ήθελα όμως να τελειοποιήσω το χορογρα-
φικό, χορευτικό κομμάτι. Έχω άπειρο περιθώριο βελ-
τίωσης. Μου αρέσουν οι απότομες κινήσεις τα ντιπς, 
τα σπλιτς. Δεν γκρινιάζω, γιατί δεν έχω ασχοληθεί και 
πολύ. Η μουσική που διαλέγω είναι συνήθως αυτή 
που παίζεται στα πάρτι ως trash. Για μένα βέβαια είναι 
απλά παλιά κομμάτια. Θέλω να έχουν έντονα το ηλε-
κτρονικό στοιχείο, μπιτ όπως το «Γεια», το «Υποφέρω», 
το «Αγάπη υπερβολική», που αν αφαιρέσεις τα λόγια 
είναι απλά μπιτ. Όσο μεγαλύτερη κορύφωση έχει ένα 
κομμάτι, τόσο μεγαλύτερα περιθώρια έχω κι εγώ να υ-
στεριάσω. Παθαίνω σπασμούς, τρελαίνομαι. Είναι με-
γάλη διευκόλυνση. Καλά, θα ήθελα να κάνω και μια 
Celine Dion κάποια στιγμή βέβαια, αλλά μέχρι τώρα 
η συνθήκη των πάρτι δεν μου το επιτρέπει. Πρέπει η 
μουσική του σόου μου να δένει με τη ροή του πάρτι. 

m: Για τα σόου που κάνεις  πληρώνεσαι; 
Σούκα: Στην Ελευσίνα που έκανα το πρώτο σόου όχι. 
Τώρα ναι. Πληρώνομαι κανονικά. Ο βασικός λόγος 
που κάνω ντραγκ, όμως, δεν είναι τα λεφτά. Το κάνω 
πιο πολύ επειδή γουστάρω. Τώρα πιο συστηματικά για 
τύπου δουλειά νομίζω δε θα ήθελα να το κάνω. Είναι 
πολύ ταλαιπωρία. Σωματικά εννοώ.

m: Δηλαδή;
Σούκα: Μιλάμε για προετοιμασία 4 με 6 ωρών. Αρχι-
κά έχω θυλακίτιδα. Οπότε όταν ξυρίζομαι μου γυρνάν 
όλες οι τρίχες και για δυο εβδομάδες μετά είμαι σαν 
τον κώλο της μαϊμούς. Επειδή μετά το ξύρισμα μένουν 
οι ψυχροί γκρι τόνοι της επιδερμίδας, περνάω κορέ-
κτορα για να ακυρώσω αυτούς τους τόνους. Μετά για 
να κρύψω τα φρύδια, επειδή δε θέλω να τα ξυρίσω,  
περνάω κόλλα uhu πέντε- έξι στρώσεις από πάνω και 
τα καλύπτω, διαδικασία που παίρνει 1 ώρα γιατί πρέ-

πει να τα στεγνώνω με το πιστολάκι. Μετά, ξεκινάει 
το βάψιμο, το οποίο είναι πολύ έντονο, οπότε παίρνει 
πολλές ώρες. Κολλάω βλεφαρίδες και κάτι άλλα στρας, 
μετά κολλάω και την περούκα, αφού πρώτα τη χτενί-
σω. Μετά πάμε στα πιο χαρντκορ. Πρέπει με κάποιον 
τρόπο να καλύψω τον πούτσο μου. Είναι πολλές που 
δεν το κάνουν, τον αφήνουν να πετάει κανονικά και 
δεν μου φαίνεται καθόλου άσχημο ή απωθητικό. Στην 
εικόνα που έχω χτίσει εγώ για τον εαυτό μου, όμως, 
δεν μου αρέσει να φαίνεται. Γι’ αυτό έχω φτιάξει μια 
μόντα με ένα λάστιχο και μία κάλτσα. Γενικά γουστά-
ρω, δεν τα λέω όλα αυτά με γκρίνια, αλλά για δουλειά 
μου φαίνεται μεγάλη ταλαίπα.

m: Οι γονείς σου το ξέρουν;
Σούκα: Δεν ξέρουν τίποτα, ούτε μπαίνω και στη δια-
δικασία να το πω. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει τώρα περι-
θώριο επεξεργασίας και κατανόησης. Θα νομίζουν ότι 
βγαίνω και δίνω κώλο στην Καβάλας. Που κι αυτό οκέι 
θα έπρεπε να είναι. Μεγάλη συζήτηση αυτή. Μέχρι να 
προσαρμοστούν και να καταλάβουν, θα έρθει μεγάλη 
αναταραχή στην προσωπική μου ζωή, οπότε επιλέγω 
να το αποσιωπήσω. Παίζω με τη φωτιά βέβαια, αφού 
ανεβάζω βίντεο στο Facebook, είναι κι η Ελευσίνα μι-
κρή κοινωνία. Τα πράγματα, τα ρούχα για το ντραγκ, 
σκέψου, τα αφήνω σε φίλες μου στην Αθήνα, μην τύ-
χει και δουν τίποτα.

m: Στη διαδρομή σου αυτή είχες συμμάχους; Αν-
θρώπους που σε έχουν στηρίξει;
Σούκα: Φυσικά! Φίλες μου από Αθήνα, που είχαν κά-
ποια επαφή με το ντραγκ, χωρίς να είναι κουίνς βέ-
βαια, με παρότρυναν να ξεκινήσω. Οι άνθρωποι γύρω 
μου ήταν καθολικά όλοι τους θετικοί. Δεν μου είπε 
ποτέ κανείς τίποτα, ούτε με μάζεψε κανείς από ό,τι ξε-
φτιλίκι και να έκανα. Τους χρωστάω πολλά. Το ότι έχω 
υποστήριξη από κύκλο δικό μου που απέχει από τη 
φάση αυτή, όπως οι Ελευσιναίοι φίλοι μου, με διευ-
κολύνει πολύ. Μιας και στόχος μου είναι το ντραγκ να 
το απευθύνω σε πιο mainstream κοινό – και δεν εν-
νοώ να ανοίγω πρόγραμμα στα μπουζούκια. Εννοώ σε 
πάρτι που δεν απευθύνονται αποκλειστικά σε κουίρ 
κόσμο ας πούμε. Δεν νιώθω ότι έχω να δώσω κάτι, να 
προσφέρω κάτι παραπάνω στο κουίρ κοινό. Δεν κάνω 
κάτι που δεν έχουν ξαναδεί, ούτε κάνω κάτι ιδιαίτερα 
καλλιτεχνικό σαν ντραγκ. Είναι πολύ απλά και βασικά 
αυτά που κάνω.

m: Αυτοί που αναφέρεις παραπάνω, δηλαδή, είναι 
φιγούρες που έχουν παίξει  ρόλο στην απόφασή 
σου να ασχοληθείς με το ντραγκ.
Σούκα: Ναι και νομίζω ότι με μπρίζωσε να ασχοληθώ 
περισσότερο το ότι συναναστρεφόμουν με άτομα, τα 
οποία είναι άκυρα εντελώς με αυτό το πράγμα. Και όχι 
απλά άκυρα, αλλά ίσως και να είχαν αρνητική στάση 
απέναντι σε αυτό. Εμένα κάπως αυτό μου λειτούργη-
σε πολύ σαν ενισχυτικό. Θέλησα να αποδείξω ότι αυτό 
που κάνω είναι οκ, κι ότι μπορώ να το κάνω. Σίγουρα 
κάποιος απέξω θα μπορούσε να σκεφτεί ότι ο κύκλος 
μου (στην Ελευσίνα) θα είχε λειτουργήσει ανασταλτι-
κά, όμως δε λειτούργησε καθόλου έτσι. Ωστόσο, νομί-
ζω πως αν μεγάλωνα στην Αθήνα και ο κύκλος μου α-
ποτελούνταν από άτομα που θα ήταν εξοικειωμένα με 
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την όλη femme κουίρ φάση, σίγουρα θα ήταν το ιδανι-
κό και θα μου ήταν πολύ πιο εύκολο, γιατί δεν θα είχα 
καμία ανασφάλεια. Στην πράξη όμως η Ελευσίνα και ο 
κύκλος μου δεν μου έχουν προκαλέσει κάποια δυσκο-
λία. Θα μπορούσα ας πούμε, υπό άλλες συνθήκες, να 
μην κοινοποιούσα τα σόου μου. Να πήγαινα στα διά-
φορα μαγαζιά, στους διάφορους χώρους και να ήταν 
ένα Σάββατο που βγήκα, πήγα κάπου και δεν ήξερε 
κανείς πού πήγα και τι έκανα. Τώρα εγώ τους φωνάζω 
όλους. Και έρχονται όλοι. Έχει γυρίσει χαρακτηριστικά 
φίλος και έχει πει «Είναι λες κι έχουμε φέρει πούλμαν 
από την Ελευσίνα».

m: Σχετίζεται κάπως, δηλαδή,  με αυτό που έλεγες 
ότι σου αρέσει να απευθύνεσαι και να το βάλεις σε 
πιο mainstream κομμάτια που δεν έχουν σχέση με 
αυτό, ε;
Σούκα: Ναι. Γιατί αισθάνομαι και βλέπω ότι πιάνει. Ότι 
το γουστάρουν. Βέβαια σίγουρα έχει σχέση και η προ-
σωπική συναναστροφή μαζί τους. Δεν ξέρω αν θα πα-
ρακολουθούσαν ή αν θα αποδέχονταν κάποιον άσχε-
το με αυτούς.

m: Πώς νιώθεις πάνω στη σκηνή; Κυριαρχεί κάποιο 
συναίσθημα;
Σούκα: Είμαι πολύ θολωμένος από το άγχος. Οριακά 
βλέπω πού είναι το φως, πού να πατήσω και να μην 
πέσω! Νιώθω το κοινό πολύ θερμό και υποστηρικτικό, 
είναι πιο πάνω από τις προσδοκίες που είχα. Όταν ανε-
βαίνω στη σκηνή, όμως, έχω άγχος που μετά υποχω-
ρεί. Είναι η στιγμή που έχω επιλέξει να με κοιτάνε όλοι 
και γουστάρω. Έχω πολλή ένταση, πολλή αδρεναλίνη. 
Αισθάνομαι μια λύτρωση μπορώ να πω, μια ευτυχία. 
Όταν υποκλίνομαι και ακούω το χειροκρότημα, μοιά-
ζει σαν ένας κύκλος που έκλεισε. 

m: Πώς θα περιέγραφες τη σκηνή του ντραγκ στην 
Αθήνα σήμερα; Έχεις εικόνα; 
Σούκα: Κοίτα. Δε θέλω να ακουστώ λες και είμαι κα-
μιά παλιά καραβάνα, που έχω στον χώρο 50 χρόνια 
και μπορώ να σας πω «ελάτε εδώ να σας πω εγώ πώς 
ήταν το ντραγκ και πώς έγινε». Αυτό που καταλαβαίνω 
εγώ είναι ότι πλέον υπάρχει πάρα πολύς κόσμος που 
το κάνει ή έχει αρχίσει να το μαθαίνει. Τότε, που άρχι-
σα να το ζητάω σαν θέαμα, γύρω στο 2015, μόνο τις 
Κούκλες ξέραμε σαν μέρος που κάνουν ντραγκ, και το 
Escape. Οπότε όταν συζητούσαμε για το πού θα μπο-
ρούσα να κάνω σόου, μάθαμε ότι γινόντουσαν καλ-
λιστεία ντραγκ κουίνς στο σπίτι που είχε γυριστεί η 
Στρέλλα. Έλεγα τότε με τις φίλες μου ότι θα πάω κι εγώ 
εκεί το 2020, το 2021! Έχει αλλάξει πολύ η ντραγκ σκη-
νή από τότε μέχρι τώρα. Τότε δεν υπήρχαν μέρη για τα 
σόου, τώρα έχουν ανοίξει αρκετά μαγαζιά. Έχει αλλά-
ξει και το πώς θα ήμουν εγώ πάνω στη σκηνή. Τα είχα 
φανταστεί αλλιώς.

m: Πάνω σε αυτό που είπες, ότι δηλαδή έχει αλ-
λάξει η σκηνή του ντραγκ από όταν αρχικά το 
σκεφτόσουν μέχρι τώρα, τι θεωρείς ότι την έχει 
επηρεάσει; 
Σούκα: Από την ώρα που άρχισα προσωπικά να πα-
ρακολουθώ το ντραγκ και να ασχολούμαι με αυτό, θε-
ωρώ πως έχει παίξει φουλ σημαντικό ρόλο αυτό το 

σόου, το RuPaul. Το οποίο είναι φουλ mainstreamίλα, 
έχει πολύ προβληματικά στοιχεία μέσα, αλλά έδωσε ό-
ντως πάτημα. Έδωσε βήμα περισσότερο για να ανοί-
ξει και να γίνει γνωστό το ντραγκ σαν τέχνη. Όσον α-
φορά τον πιο πολιτικοποιημένο κόσμο, η δολοφονία 
του Ζακ σίγουρα έχει παίξει κάποιο ρόλο, στο να γί-
νουν ίσως πιο δεκτικοί ή να τους φαίνεται πιο οκ το να 
κάνει κάποιος ντραγκ. Από τη δολοφονία μέχρι τώρα, 
τις ίδιες ντραγκ βλέπω, δε βλέπω περισσότερο κόσμο 
να ασχολείται ούτε περισσότερο κόσμο να το ζητάει. 
Κι όταν λέω κόσμο δεν εννοώ όποιον να ‘ναι. Δεν με 
ενδιαφέρει ο μέσος δεξιός κλαρίνος κι αν θα του φανεί 
το ντραγκ πιο φυσιολογικό. Μιλάω για το κομμάτι του 
πιο πολιτικοποιημένου κόσμου και χαίρομαι που έγινε 
πιο ορατό το ντραγκ και σε αυτούς. Αυτό. 

m: Πώς βλέπεις εσένα και την ντραγκ περσόνα σου 
στο μέλλον; 
Σούκα: Κοίτα. Πάντα υπάρχει το ενδεχόμενο να πά-
ψει η καύλα για το ντραγκ και να συνεχίσω εγώ έτσι, 
μόνος μου, ξέρω ‘γω. Αλλά σίγουρα δεν μπορώ να 
βάλω στην ίδια ζυγαριά και να ζυγίσω από εδώ η μία 
και από εκεί η άλλη βερσιόν. Γιατί η μία είναι πολύ 
πιο περιστασιακή. Κι επίσης δεν τις έχω αντικρουό-
μενες μέσα μου. Ίσα ίσα είναι σε επαφή. Συνεργάζο-
νται. Δεν μπορώ με τίποτα να τις συγκρίνω. Η μία γεν-
νάει την άλλη. Πότε νιώθω κάμπια και πότε πεταλού-
δα, επαναλαμβανόμενα. 

m: Έχουμε και μια ερώτηση που την αφήσαμε για 
το τέλος. Εμείς είμαστε μια φεμινιστική ομάδα, με 
ως επί το πλείστον cis straight γυναίκες. Στο κέ-
ντρο της φεμινιστικής κριτικής μας βρίσκεται η 
δυσκολία του να είσαι γυναίκα σε αυτή την κοινω-
νία και να τρως υποτίμηση και πειθάρχηση βάσει 
και του φύλου σου. Οπότε ως γυναίκες βιώνουμε 
το φύλο μας ως κάτι που δεν είναι ακριβώς προς ό-
φελός μας τις περισσότερες φορές. Ωστόσο, η κά-
θεμια βρίσκει τους τρόπους και αναπτύσσει τα ερ-
γαλεία να αντιμετωπίζει αυτή την αδυναμία που 
της απευθύνει η κοινωνία ή απλά να είναι κάποια 
που γουστάρει: άλλες είμαστε αόρατες, άλλες εί-
μαστε προκλητικές, άλλες είμαστε πιο αγοροκόρι-
τσα. Έχουμε, λοιπόν, έναν θαυμασμό, αλλά και ένα 
ερώτημα: γιατί ένα αγόρι να θέλει να έρθει σε επα-
φή με όλα αυτά τα σκατά που θα του απευθύνει α-
πλόχερα η κοινωνία; Με άλλα λόγια, τι είναι αυτό 
που σε κινεί να είσαι ντραγκ κουίν; 

Σούκα: Εγώ θα μείνω στο εξής: λες γιατί πάω και βου-
τάω στα σκατά. Για μένα το ντραγκ είναι ο τρόπος ό-
ντως να βουτάω τα μούτρα μου στα σκατά, να τα παίρ-
νω και να τα πετάω σε αυτούς που μας υποβιβάζουν. 
Δεν νιώθω ότι βάζω τον εαυτό μου σε κατώτερη θέση 
υποδυόμενος ή μιμούμενός, ή όπως αλλιώς θες πες το, 
το γυναικείο φύλο. Ίσα ίσα. Η πλειοψηφία των ντραγκ, 
αν παρατηρήσεις, μιμούμαστε στερεοτυπικά την εικό-
να των γυναικών, τακούνια, μακρύ μαλλί, βάψιμο, μου-
νάρα και τέτοια. Αυτό που βγαίνει, εν τέλει, είναι φουλ 
δυναμισμός.

m: Για εμάς όταν εσύ λες ότι «εγώ όταν είμαι η Σού-
κα ντε λα Μπλιετ, βουτάω στα σκατά και τους τα 

πετάω πίσω», κάνεις ενός είδους φεμινιστική κρι-
τική. Νιώθεις να παίρνεις κάποιο ρίσκο όταν το κά-
νεις αυτό;
Σούκα: Εμένα προσωπικά, να σας πω την αλήθεια, μου 
φαίνεται πολύ πιο δύσκολο να κοπάσω όλο αυτό που 
νιώθω, παρά να πάρω οποιοδήποτε τέτοιο ρίσκο. Μου 
βγαίνει τόσο έντονα και αυθόρμητα που αισθάνομαι 
περισσότερη καταπίεση αν δεν το κάνω. Αν ζυγίσω δη-
λαδή το ρίσκο από τη μία και την καταπίεση από την 
άλλη, σίγουρα είναι μεγαλύτερη η καταπίεση. Βέβαια 
εμένα μου έχει πάει και καλά. Μπορεί μέσα στον επό-
μενο χρόνο να γίνει κάτι και να μου τα τουμπάρει όλα, 
έτσι; Το αφήνω πάρα πολύ ρευστό. Το τι λέω τώρα, σε 
όλη τη διάρκεια της συζήτησής μας, αντιπροσωπεύει 
εμένα αυτή τη στιγμή. 
Με ρωτάνε συχνά «Νιώθεις γυναίκα όταν το κάνεις»; Τι 
να πω; Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να καταλήξω. Δηλαδή, να 
σου πω «ναι, νιώθω»! Ναι νιώθω, γιατί οικειοποιούμαι 
στερεοτυπικά γυναικείες συμπεριφορές και τις βάζω 
μέσα σε ένα σόου. Οι συμπεριφορές αυτές όμως δεν 
είναι καθοριστικές της γυναικείας ταυτότητας. 

m: Αυτό το ερώτημα έχει να κάνει με το ότι η κοινω-
νία σου το απευθύνει. Πάντα θα σε σπρώχνουν να 
πεις ότι είσαι ή το ένα ή το άλλο.
Σούκα: Ακριβώς. Προσωπικά στη φάση που είμαι 
τώρα δεν νιώθω την ανάγκη να τιτλοφορηθώ με κά-
ποια συγκεκριμένη ταυτότητα. Εγώ νιώθω άντρας. 
Το ότι η συμπεριφορά μου δε συνάδει με αυτό που η 
κοινωνία έχει καθορίσει ως αντρική συμπεριφορά δε 
με ενδιαφέρει, ούτε με κάνει λιγότερο άντρα. Κι ούτε 
προσδίδω θετικό ή αρνητικό πρόσημο στο άντρας ή 
στο γυναίκα. Άμα σε χωράει και νιώθεις καλά, μια χαρά. 
Έχει τύχει να διαβάσω φεμινιστικές κριτικές πάνω στο 
ντραγκ που λένε ότι είναι μισογύνικο και λέω ήμαρτον! 
Αυτή η ματιά στο ντραγκ μου φαίνεται τελείως επιφα-
νειακή. Όταν σου φαίνεται δηλαδή ότι αυτό το σόου 
κοροϊδεύει τη γυναικεία υπόσταση και σου είναι τόσο 
δύσκολο να καταλάβεις ότι πηγάζει από θαυμασμό 
προς τη γυναίκα.. Τι να πω; Φιλάκια, κουκλίτσα! 

m: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα!  
Ραντεβού επί σκηνής!
Σούκα: Κι εγώ ευχαριστώ! Ελάτε να μου πετάξετε γα-
ρούφαλλα! 

Η Σούκα ντε λα Μπλιετ έτοιμη να βγει στη σκηνή. 

Κλεοπάτρα και καγκούρισα, όπως μας είπε η ίδια. 

Συνδυασμός φωτιά.


