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«Σην Μπαλγθιαληέο, ζην 
Μπαλγθιαληέο αλζίδεη έλαο 
θαηηθέο» 
«Είναι ωραίο να μεηακινείζαι διαρκώς, ηώρα ποσ είναι θηηνά ηα ενοίκια. 
Ασηή ηη ρεσζηόηηηα ηοσ νεοθιλελεσθεριζμού ας ηην εκμεηαλλεσηούμε!» 

Τεο ΙΩΑΝΝΑΣ ΚΛΕΦΤΟΓΙΑΝΝΗ 

Τν νκνινγνύκε. Δελ καο εθπιήζζεη ην όηη ζε έλα ππόγεην ζηελ νδό 
Χαιθνθνλδύιε 35, πίζω από ηελ Οκόλνηα, ζε κηα εμαηξεηηθά δύζθνιε 
πεξηνρή, ηξεηο πξωηνπνξηαθνί ζθελνζέηεο θαη εζνπνηνί, κε γεξή 
«ζεηεία» ζηελ Κίλεζε Μαβίιε θαη ζην απηνδηαρεηξηδόκελν «Εκπξόο», 
ζηήζαλε ηε λέα βάζε ηνπο βαπηίδνληάο ηελ «Μπαλγθιαληέο»! 
 

 
Βάζσ Κακαξάηνπ, Κψζηαο Κνπηζνιέινο θαη Βαζίιεο Ννχιαο ζηε λέα ζηέγε ηνπο, πνπ 
δηαηεξεί φια ηα «ίρλε» ησλ πξνγελέζηεξσλ ελνίθσλ απ' ην Μπαλγθιαληέο.  
 
Ο Βαζίιεο Ννχιαο, ν Κψζηαο Κνπηζνιέινο θαη ε Βάζσ Κακαξάηνπ έλσζαλ ηηο δπλάκεηο ηνπο 
γηα «έλα εγρείξεκα απηνδηαρείξηζεο» θαη «ελαιιαθηηθφ πφιν ζπζπείξσζεο γχξσ απφ ηελ 
πεξθφξκαλο» πνπ ζα είλαη αλνηθηφο, δσξεάλ, ζε «νκντδεάηεο» θαιιηηέρλεο, κε κνλαδηθή 
πξνυπφζεζε ηελ θαιιηηερληθή ειεπζεξία. 

Οη δχν πξψηνη παξακέλνπλ ελεξγά κέιε ηεο Κίλεζεο Μαβίιε (πνπ πξφζθαηα γηνπράηζε ζε 
έλα απξφζκελα πεηπρεκέλν ράπεληλγθ ηνλ ηφηε ππνπξγφ Πνιηηηζκνχ Πάλν 
Παλαγησηφπνπιν). Καη εηνηκάδνληαη θαη γηα λέεο αθηηβηζηηθέο δξάζεηο εθηφο απφ λέεο 
παξαζηάζεηο θαη ζην «Μπαλγθιαληέο» θαη ζην «Bios». Η Βάζσ Κακαξάηνπ ήηαλ εμ αξρήο 
ζπλνδνηπφξνο ζηηο δξάζεηο επαλαιεηηνπξγίαο ηνπ «Δκπξφο». 

Τν «Μπαλγθιαληέο», «κηα λεζίδα ζην θέληξν ηεο πφιεο καο, φπνπ ζα θάλνπκε ηα πξάγκαηα 
πνπ ζέινπκε, φπσο εκείο ηα ζέινπκε», αλνίγεη ηηο ζχξεο ηνπ ζην ζαξξαιέν θνηλφ (ε πεξηνρή 
πνιινχο ηνπο θνβίδεη θαη κφλν σο αλαθνξά) ηελ Κπξηαθή, 19 Οθησβξίνπ, κε ηηο «Ωδέο ζηνλ 
πξίγθηπα» απφ ηελ νκάδα Nova Melancholia ηνπ Βαζίιε Ννχια. Μηα πεηξακαηηθή 
πεξθφξκαλο πνπ βαζίδεηαη ζηελ νκψλπκε πνηεηηθή ζπιινγή ηνπ Νίθνπ Αιέμε Αζιάλνγινπ 
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(Δθδφζεηο Υςηινλ, 1981). Κάζε βξάδπ ζα ζπκκεηέρνπλ άιινη θίινη ζηελ απαγγειία ησλ 
πνηεκάησλ. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην «Μπαλγθιαληέο», πνπ θηλείηαη «καθξηά απφ ηηο "εθ ησλ άλσ" 
ινγηθέο gentrification κεγάιεο ή κηθξήο θιίκαθαο (φπσο ην Remap θαη ην Rethink Athens), 
πνπ θαηά θαηξνχο επηρεηξνχληαη ζην πνιχπαζν θέληξν ηεο πφιεο απφ δηάθνξνπο θνξείο» θαη 
ζηεξίδεηαη «ζηε δηθή καο αλάγθε απιά λα ππάξρνπκε, λα θάλνπκε βφιηεο, λα βξηζθφκαζηε 
θαη λα δεκηνπξγνχκε ζην κεηξνπνιηηηθφ θέληξν, δηφηη απηφ απνηειεί ηελ πεγή ηεο έκπλεπζήο 
καο», δελ πήξε ηπραία ην φλνκά ηνπ. 

Οη λένη έλνηθνί ηνπ ζέινπλ λα δηαηεξήζνπλ δσληαλή ηελ πξφζθαηε ηζηνξία ηνπ: κέρξη λα ην 
αλαιάβνπλ απνηεινχζε «εζηία» ηεο κπαλγθιαληεζηαλήο θνηλφηεηαο ηεο Αζήλαο. Τα «ίρλε» 
ηεο, αθίζεο, κηθξέο αξρηηεθηνληθέο επεκβάζεηο, φπσο ε γσληαθή ζθελή κε ηα ρξψκαηα ηνπ 
Μπαλγθιαληέο, δηαηεξήζεθαλ επί ηνχηνπ ζηνλ αηκνζθαηξηθφ, cult ρψξν. Τν φλνκα ζπληζηά 
σζηφζν θαη κηα πνιηηηθή δήισζε: «Γελ απέρεη ηειηθά ην θέληξν ηεο Αζήλαο θαη πνιχ απφ ην 
Μπαλγθιαληέο», εμεγεί ν Β. Ννχιαο. «Αιισζηε θη εκείο θησρνδηάβνινη είκαζηε, παξ' φηη 
θαιιηηέρλεο, φπσο ήηαλ νη Μπαλγθιαληεζηαλνί ηεο Αζήλαο πνπ αλαγθάζηεθαλ θαη 
εγθαηέιεηςαλ αθφκα θη απηφ ην ππφγεην», πξνζζέηεη ν Κ. Κνπηζνιέινο, πνπ αλαθάιπςε ην 
ππφγεην «ςάρλνληαο γηα πιάθα, έλα ρψξν θηελφ». Γηαπηζηψλνληαο φηη «κπνξνχκε λα 
αληέμνπκε ην ειάρηζην ελνίθην», εηδνπνίεζε θαη ηα ππφινηπα παηδηά. Καη θάηη λέν γελλήζεθε. 

Γελ ζα είλαη κηα κφληκε ιχζε, ηνλίδεη ν Β. Ννχιαο: «Δίλαη σξαίν λα κεηαθηλείζαη δηαξθψο, 
ηψξα πνπ είλαη θηελά ηα ελνίθηα. Απηή ηε ξεπζηφηεηα ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ αο ηελ 
εθκεηαιιεπηνχκε! Θα κείλνπκε γηα έλα δηάζηεκα εδψ. Αξγφηεξα ζα κεηαθηλεζνχκε ζε άιιν 
ζεκείν ηεο Οκφλνηαο. Γελ είλαη ην θηήξην. Ο λνκαδηθφο ραξαθηήξαο ηνπ εγρεηξήκαηνο καο 
ελδηαθέξεη». Γελ θξχβνπλ νη ηξεηο θαιιηηέρλεο ην φηη ε πεξηνρή ηνχο ηξάβεμε θαη' αξράο: «Αλ 
ήηαλ ην ίδην ππφγεην ζην Παγθξάηη ή ζηνλ Νέν Κφζκν, δελ ζα ην επηιέγακε», μεθαζαξίδνπλ. 

Σε ηη ζα δηαθνξνπνηεζεί ην «Μπαλγθιαληέο» απφ ηελ αγαπεκέλε ζηέγε ηνπο, ην «Bios», κε 
ηελ νπνία αθφκε δηαηεξνχλ θαιή ζρέζε θαη πξνζερψο ζα παξνπζηάζνπλ θαη λέεο δνπιεηέο 
ηνπο; «Δδψ δελ ζα ζηήλνληαη νχηε θαλ ζεαηξηθά θψηα», απαληά ε Βάζσ Κακαξάηνπ. «Θα 
θάλνπκε, δειαδή, απηφ πνπ ζέινπκε. Οηηδήπνηε θη αλ είλαη. Βξήθακε έλαλ κπνπθέ ζην δξφκν 
θαη καο άξεζε; Τνλ θέξακε κέζα». «Τν ζεκαληηθφηεξν είλαη φηη ην "Μπαλγθιαληέο" ην 
δηαρεηξίδνληαη θαιιηηέρλεο θαη κάιηζηα ηξεηο», πξνζζέηεη ν Κ. Κνπηζνιέινο. «Αξα εμ νξηζκνχ 
δελ ζα είλαη ην ζέαηξν ηνπ ελφο». «Κη επεηδή θαηαβάιινπκε κφλνη καο έλα κεγάιν θφπν γηα λα 
ην εηνηκάζνπκε, είλαη θάηη πνιχ νηθνγελεηαθφ», ζπκπιεξψλεη ε Β. Κακαξάηνπ. 

Τν πιάλν γηα ην κέιινλ ηνπ «Μπαλγθιαληέο», ρσξίο λα είλαη καθξνπξφζεζκν, είλαη θαζαξφ: 
«Να είλαη "Μπαγθιαληέο"! Να κελ είλαη Σηέγε νχηε Δζληθφ Θέαηξν νχηε Bios, παξ' φιν πνπ ην 
ππεξαγαπάσ», ιέεη ε Βάζσ Κακαξάηνπ, ε νπνία ζα εηνηκάζεη ακέζσο κεηά ηηο «Ωδέο» κηα 
πεξθφξκαλο εκπλεπζκέλε απφ ηνλ Καζηνξηάδε. «Καη ζα ζέιακε λα θέξεη ν ρψξνο έλαλ 
θφζκν εδψ πνπ δελ ζα εξρφηαλ πνηέ ζηελ πεξηνρή», ππνγξακκίδεη ν Β. Ννχιαο. 
«Παξάιιεια, ζα θαιέζνπκε ζπλαδέιθνπο πνπ εθηηκνχκε. Δδψ κπνξείο λα δνθηκάζεηο θάηη 
ρσξίο θφζηνο αθφκα θαη γηα δχν πεηξάκαηα, πξάγκα απαγνξεπηηθφ ζην επαγγεικαηηθφ 
ηεξέλ». 

«Ωδέο ζηνλ πξίγθηπα». Απφ 19 Οθησβξίνπ έσο 11 Ννεκβξίνπ. Κπξηαθή-Γεπηέξα-Τξίηε, ζηηο 
9.30 κ.κ. Δίζνδνο ειεχζεξε κε πξναηξεηηθή νηθνλνκηθή ζπλεηζθνξά. Γηάξθεηα: 70 ιεπηά. 
Τειέθσλν θξαηήζεσλ: 6972.730557 

 


