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ΕΞΩΦΥΛΛΟ: Βασίλης Τσιτσάνης

Θα φρεσκάρει...
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Oπολιτισμός -που δέχθηκε κύματα φαιδρότητας τις τελευταίες δεκαετίες και στη χώρα
μας, με εκείνη την ανεπανάληπτη κοινοτοπία περί «βαριάς βιομηχανίας» και στο φόντο
τηλεπερσόνες, καλλιτεχνίζοντες, φιλοσόφους των τηλεπαραθύρων κ.ο.κ.- είναι η

απάντηση στη βαρβαρότητα, η οποία, δυστυχώς, κυριαρχεί ολοένα στον παγκόσμιο χάρτη. 
Ναι, ο πολιτισμός ήταν, είναι και θα είναι η απάντηση στο φτηνό, το ψεύτικο, αυτό που εν τέλει
απειλεί την ανθρωπότητα: Ένα έργο απαράμιλλης αξίας, όπως αυτά που διαθέτει η Μονή Δαφνίου,
ένας Βασίλης Τσιτσάνης, που με την απλότητα του στίχου και τη εμπνευσμένη μουσική του, κα-
τάφερε να ενώσει ανθρώπους που τους είχαν μάθει να μισούν. Αλλά και για να μην είμαστε άδικοι,
πολιτισμός είναι και η θέληση ενός λαού, του δικού μας, με όλα τα στραβά και ανάποδά του, να
βοηθήσει τους πρόσφυγες, αυτούς που κάποιοι τους θεωρούν «εισβολείς». Και μαζί  τα παιδιά
μας που όλο και περισσότερα δίνουν από το χαρτζιλίκι τους για να απαλύνουν τα βάσανα των
αστέγων, αλλά και ο μαγαζάτορας που ταΐζει πέντε άνεργους. 
Είναι μοναδική ευκαιρία να αφήσουμε τον «πολιτισμό» του ποπκόρν, την εφήμερη σάχλα και να
πιάσουμε ξανά το νήμα που μας ενώνει με τη μεγάλη και αγία τέχνη. Αυτή που θα μας δώσει ξανά
αυτοπεποίθηση για να σηκωθούμε, να προχωρήσουμε περήφανοι παρά τις κακουχίες. Πώς το
’λεγε ο Τσιτσάνης; «Μα μόλις ξεκινήσαμε φρεσκάρισε ο μπάτης…».

 

Χάρης Αναγνωστάκης

33

Το επόμενο τεύχος θα κυκλοφορήσει στις 22 Δεκεμβρίου.
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Ολοκληρώνονται οι εργασίες αποκατάστασης
στη Μονή Δαφνίου, η οποία είχε υποστεί

σοβαρές ζημιές από τον σεισμό του 1999.
Τα σπάνιας ομορφιάς έργα της μπορούν

να θαυμάσουν και πάλι οι επισκέπτες της



ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
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Η «Βυζαντινή
Αναγέννηση»
δυο βήματα
από την Αθήνα

HΜονή Δαφνίου είναι χωρίς καμία αμφιβολία ένας από τους θη-
σαυρούς της βυζαντινής τέχνης, ένα από τα πιο σημαντικά μνημεία
της Αθήνας. Τα ψηφιδωτά της, πραγματικά αριστουργήματα, προ-

καλούν έκπληξη και θαυμασμό. Στην επίσκεψή μας στη Μονή Δαφνίου είχαμε
την αίσθηση που μας είχε δώσει και η Καπέλα Σιστίνα του Βατικανού: το αί-
σθημα ευχαρίστησης που προκαλούν τα μεγάλα έργα τέχνης.

Από το σεισμό του 1999 η μονή έπαθε σοβαρές ζημιές και χρειάστηκε εργασίες
στερέωσης, αποκατάστασης και συντήρησης που ολοκληρώνονται τον Μάρτιο
του 2016, όπως μας είπε ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Βυ-
ζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του υπουργείου Πολιτισμού Θεμι-
στοκλής Βλαχούλης, ο οποίος τόνισε ότι με τις επεμβάσεις που έγιναν το
μνημείο δεν κινδυνεύει πλέον από σεισμούς.

Του Αλέξη Ηλιάδη



ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
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Επίσης, αποκαταστάθηκαν από τη Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαιοτήτων του υπουργείου Πολιτι-
σμού τα ψηφιδωτά της μονής που ανήκουν στην Κλασική Σχολή της Κωνσταντινούπολης, τα
οποία ο κ. Βλαχούλης χαρακτηρίζει «εντελώς ιδιαίτερα». Σε αυτά, υπογραμμίζει, φαίνονται «πολύ
προχωρημένες μέθοδοι, για την εποχή της αρχής της μεσοβυζαντινής περιόδου, στη διακόσμηση».

Στα ψηφιδωτά της Μονής Δαφνίου έχουμε «ένα είδος βυζαντινής Αναγέννησης», λέει η Ιωάννα
Καράνη, προϊσταμένη του τμήματος έργων της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Βυζαντινών Μνημείων,
επισημαίνοντας ότι «πριν από την Αναγέννηση οι Βυζαντινοί έχουν κάνει τις δικές τους Αναγεν-
νήσεις».

Αν και δεν έχουμε στοιχεία που θα έδιναν πληροφορίες για την εποχή ή τους καλλιτέχνες που τα
φιλοτέχνησαν, η μελέτη των έργων επιτρέπει τη χρονολόγησή τους στα τέλη του 11ου αιώνα,
λέει η κ. Καράνη και υπογραμμίζει: στην τέχνη τους συνδυάζεται η πνευματικότητα της χριστια-
νικής θρησκείας με αναμνήσεις από την ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα.

Όμως, και η αρχιτεκτονική της μονής, που ήταν οχυρωμένη, είναι εξαιρετικά εντυπωσιακή, πολλοί
κάνουν λόγο για ένα «αρχιτεκτονικό αριστούργημα». Ο ναός είναι οκταγωνικού τύπου - στην ίδια
τυπολογία με τη Νέα Μονή της Χίου και με τον Όσιο Λουκά της Βοιωτίας. Αυτό που, κυρίως, τον
χαρακτηρίζει είναι οι μεγάλες διαστάσεις του τρούλου και ο τρόπος στήριξής του, που αφήνει
ελεύθερο τον κεντρικό χώρο του ναού. Εξωτερικά ο κυρίως ναός μοιάζει με κύβο, πάνω στον
οποίο στηρίζεται o πλατύς και ψηλός τρούλος.

H Μονή Δαφνίου περιλαμβάνεται
στον παγκόσμιο κατάλογο πολιτιστικής

κληρονομιάς της UNESCO
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8

Η Μονή Δαφνίου, που ίσως δεν είναι και τόσο γνωστή στους Έλληνες και θα έπρεπε να έχει πολύ
μεγαλύτερη προβολή, περιλαμβάνεται, από το 1990, στον παγκόσμιο κατάλογο πολιτιστικής κλη-
ρονομιάς της UNESCO. Η Μονή Δαφνίου μάς προσφέρει το ωραίο που συχνά απουσιάζει από τη
σύγχρονη τέχνη. Μας θυμίζει όμως και ότι Ελλάδα δεν είναι μόνο η αρχαία Αθήνα, η αρχαία
Σπάρτη και η Μακεδονία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Μας θυμίζει τη σχέση μας με το Βυζάντιο και
τον πολιτισμό του που πολλές φορές ηθελημένα ή αθέλητα ξεχνάμε.

.
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Ο Βασίλης Τσιτσάνης
που μας ενώνει

Ο ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΣ
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Εκατό χρόνια από τη γέννηση του κορυφαίου
συνθέτη και να που έχουμε ανάγκη

να τον θυμηθούμε και κυρίως
να τον τραγουδήσουμε

ΟΒασίλης Τσιτσάνης είναι ο κορυφαίος μουσικός της Ελλάδας, όπως παραδέχθηκαν
με ευγένεια και βαθιά υπόκλιση στο ταλέντο του, οι μεγάλοι μετέπειτα μουσικοσυν-
θέτες της χώρας, όπως ο Μάνος Χατζιδάκις, ο Μίκης Θεοδωράκης, αλλά και νεότεροι

πρωταγωνιστές της ελληνικής μουσικής όπως ο Σταύρος Ξαρχάκος, ο Μάνος Λοΐζος, ο Διονύσης
Σαββόπουλος και πάει λέγοντας. 
Μάλιστα, ο τελευταίος, όπως μου είπε ο κυριότερος αναλυτής και γνώστης του φαινό-
μενου «Τσιτσάνης» και μελετητής του ρεμπέτικου και λαϊκού τραγουδιού Κώστας Χα-
τζηδουλής, έδωσε και τον κορυφαίο χαρακτηρισμό για το δημιουργό της

«Συννεφιασμένης Κυριακής»: «Ο Τσιτσάνης είναι η μονα-
δική επανάσταση που πέτυχε». 

Του Χάρη Αναγνωστάκη



Όμως, ο Τσιτσάνης, είχε πετύχει και το ακατόρθωτο για την Ελλάδα: Στο μαγαζί του, μπροστά
στις μελωδίες του, μπορούσε να ενώσει τους Έλληνες. Και όχι απλώς τον δεξιό με τον αριστερό,
αλλά και τον κομμουνιστή με τον παρακρατικό, τον βαρύμαγκα με τον «χαριτωμένο», τον αστό
με τον μόρτη, τον νταή με τον διανοούμενο, την πόρνη με την κυρία, τον Παοκτζή με τον Αρειανό.
Αυτό δεν το ψυχανεμιζόμαστε ή το κατανοούμε. Αυτό το λέει η ζωή, το λένε οι μαρτυρίες από
εκείνες τις δύσκολες εποχές, που λάβωναν τον   λαό περισσότερο και από τις θυσίες που κατά
καιρούς έχει κάνει για αυτή τη χώρα. 
Φέτος, συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη γέννησή του. Ο Βασίλης Τσιτσάνης γεννήθηκε στις
18 Γενάρη του 1915 και πέθανε την ίδια ημερομηνία του 1984! Σεμνός και μεγάλος όσο δεν πάει,
άφησε πίσω του δεκάδες αριστουργήματα, που ακόμη και σήμερα συγκινούν τους νέους. Είναι
τρομερό γιατί μπορεί να ακούσουν για πρώτη φορά ένα τραγούδι του και ξαφνικά συνειδητοποιείς
ότι βρίσκουν την ταυτότητά τους και σηκώνουν το κεφάλι, το ανάστημά τους.
Το «Πρακτορείο» υπόσχεται ότι τους επόμενους μήνες θα κάνει ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Βα-
σίλη Τσιτσάνη στην προσπάθειά του να γνωρίσει τον κορυφαίο καλλιτέχνη και μεγάλο άνθρωπο
στους νέους, για να μπορέσουν να κατανοήσουν γιατί τους προκαλεί τόση συγκίνηση ένα τραγούδι
του που γράφτηκε το ’40 ή το ’50. 

12
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Ο ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΣ
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Ο ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΣ
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Είπαν για τον Τσιτσάνη

Γιάννης Τσαρούχης: «Ο Τσιτσάνης είναι η μοναδική ζωντανή απόδειξη ότι έχουμε πολιτι-
σμό».
Μίκης Θεοδωράκης: «Θέλω να λογαριάζομαι σαν ένας ταπεινός μαθητής του Βασίλη Τσι-
τσάνη».

Μάνος Χατζιδάκις: «Λίγο πριν απ’ τον πόλεμο του ’40 ο Tσιτσάνης τραγούδησε για πρώτη
φορά το “Αρχόντισσά μου, μάγισσα τρανή - κουράστηκα για να σε αποκτήσω”. Ήταν ένας
μεγαλοφυής σχεδιασμός -μπορώ να πω- πάνω στο ερωτικό θέμα, που η δύναμή του και η
αλήθεια του μας φέρνει κοντά στον “Ερωτόκριτο” του Κορνάρου και μετά από εκατοντάδες
χρόνια κοντά στο “Ματωμέvο Γάμο” του Λόρκα. Η μελωδική του γραμμή αφάνταστη σε πε-
ριεκτικότητα και σε λιτότητα, πλησιάζει τον Μπαχ».

.

Στη φωτογραφία ο ποιητής Ντίνος Χριστιανόπουλος, λάτρης του Βασίλη Τσιτσάνη,
τραγουδά μια από τις επιτυχίες του συνθέτη.
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Ξενάγηση στα μέρη όπου έζησε,
δούλεψε και έγραψε μερικά

από τα ωραιότερα τραγούδια του
ο κορυφαίος συνθέτης της Ελλάδας

Ο Βασίλης Τσιτσάνης στη μεταπολεμική Θεσσαλονίκη. 

Στα στέκια  
Του Κώστα Μπλιάτκα

ΤΗΣ ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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«ΟΒασίλης Τσιτσάνης μετά το θάνατό του καλπάζει! Η φήμη του είναι σχεδόν
εφάμιλλη με αυτή του Καβάφη. Χαίρει γενικής αναγνώρισης για το έργο
του. Τα τραγούδια του ακούγονται από όλες τις γενιές, γίνονται εκδόσεις

και συνέδρια γι’ αυτόν».

Τα παραπάνω μας έλεγε ο Ντίνος Χριστιανόπουλος, ο ποιητής της Θεσσαλονίκης πριν από αρκετά
χρόνια, στη διάρκεια ενός περιπάτου στο κέντρο της πόλης, όταν ανάλαβε να μας ξεναγήσει σε
μια «τοπογραφία» του Τσιτσάνη. 

Ορισμένα στέκια του ρεμπέτικου στα οποία δέσποσε η μορφή του Τσιτσάνη είναι: Η περιοχή του
Λευκού Πύργου (οδός Τσιρογιάννη-«Ντορέ» όπου βρισκόταν το καφενείο «Το Νέον» στο οποίο
σύχναζε ο Τσιτσάνης και έγραψε μάλιστα τα «Πέριξ». Στη Νικηφόρου Φωκά, λίγο πιο πάνω, στο
μέρος όπου είναι σήμερα το σπίτι με το νούμερο 10, βρίσκονταν τα «Κούτσουρα» του Δαλαμάγκα
και λίγο πιο πέρα στον αριθμό 8, ο τεκές του Σιδέρη. Μέρη που απαθανατίστηκαν σε γνωστά τρα-
γούδια. Το «Ουζερί του Τσιτσάνη» βρισκόταν στην οδό Παύλου Μελά 22, ακριβώς απέναντι από
το σπίτι όπου έμενε νιόπαντρος. Το διαχειριζόταν ο κουνιάδος του Τσιτσάνη, ο Ανδρέας Σαμαράς.
Εκεί έπαιξαν και ο Τσανάκας, ο Καλδάρας και ο Κυριαζής. 

 του Τσιτσάνη
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ΤΗΣ ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο Βασίλης Τσιτσάνης έγραψε στη Θεσσαλονίκη ορισμένα από τα πιο ωραία τραγούδια του. Από
τον Μάρτιο του 1938 μέχρι τον Μάρτιο του 1940, υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία στη Θεσ-
σαλονίκη, στο Τάγμα Τηλεγραφητών, όπου έγραψε την «Αρχόντισσσα», το «Δώδεκα η ώρα θα
’ρθω, βρε Μαριώ», το «Τάγμα τηλεγραφητών» κ.ά. ενώ δεν έπαψε να δισκογραφεί παίρνοντας
μικρές άδειες και κατεβαίνοντας στην Αθήνα. Στη Θεσσαλονίκη επί Κατοχής έγραψε το «Πάμε
τσάρκα πέρα στο μπαξέ τσιφλίκι», τις «Αραπίνες», την «Αχάριστη» και για πολλούς και τη «Συν-
νεφιασμένη Κυριακή» η οποία όμως δισκογραφήθηκε το 1947 στην Αθήνα. 
Μετά την απόλυσή του αρραβωνιάστηκε τη Ζωή Σαμαρά, κόρη Θεσσαλονικιού ξυλεμπόρου από
τις Αμυγδαλιές Γρεβενών. Στον ελληνοϊταλικό πόλεμο επιστρατεύθηκε και πάλι. Την ίδια χρονιά,
τον Οκτώβριο, άνοιξε το «Ουζερί Τσιτσάνης», που έμεινε ανοιχτό υπό τη διεύθυνσή του επί ένα
χρόνο. Εκεί έπαιζε τα τραγούδια του, ενώ ταυτόχρονα εμφανιζόταν και σε άλλα μαγαζιά όπως τα
«Κούτσουρα» του Δαλαμάνγκα.

Αυτές τις ημέρες προβάλλεται και η ταινία «Ουζερί Τσιτσάνης» του Μανούσου Μανουσάκη, βα-
σισμένη στο ομότιτλο βιβλίο του Γιώργου Σκαμπαρδώνη, που αναζωπύρωσε το ενδιαφέρον για
τον Τσιτσάνη. 

.

Το ιστορικό Ουζερί Τσιτσάνης, Παύλου Μελά 22, στη μοναδική φωτογραφία που υπάρχει. 





Στη Μικρό Θέατρο Μονής Λαζαριστών ανεβαίνει
το έργο για τη ζωή της θρυλικής Μπέλλου.

Ηζωή της θρυλικής λαϊκής τραγουδίστριας Σωτηρίας Μπέλλου θα μπορούσε να είναι
ένα μυθιστόρημα. Σκληρό μυθιστόρημα. Παντρεύτηκε νέα, βασανίστηκε από το σύζυγό
της, στον οποίο έριξε βιτριόλι, καταδικάστηκε σε τρία χρόνια φυλακή. Βγήκε, μπήκε

στην αντίσταση, έζησε τις διώξεις, αλλά μετά γνώρισε τον Βασίλη Τσιτσάνη, ο οποίος έμελλε να
απογειώσει τη φήμη της. Η αναγνώρισή της δεν τη μαλάκωσε. Παρέμεινε σκληρή, έζησε με τα
πάθη της, πέρασε δύσκολες στιγμές και όταν πέθανε καταλάβαμε την τεράστια απώλειά της. 

Η δημοσιογράφος Σοφία Αδαμίδου, η οποία είχε εξουσιοδοτηθεί από τη Σωτηρία Μπέλλου να
γράψει τη βιογραφία της, το έκανε πράξη με το έργο «Σωτηρία με λένε». Ένα έργο που ανεβαίνει,
για πρώτη φορά στο ΚΘΒΕ, στο Μικρό Θέατρο Μονής Λαζαριστών, σε σκηνοθεσία Χριστίνας Χα-
τζηβασιλείου. Στον ρόλο της κορυφαίας ερμηνεύτριας, η Έφη Σταμούλη, μία από τις σημαντικό-
τερες ηθοποιούς της γενιάς της. Το «Πρακτορείο» μίλησε μαζί της, για την παράσταση και κυρίως
για τα αισθήματα που προκαλεί η ενσάρκωση στο σανίδι μίας από τις σημαντικότερες ερμηνεύ-
τριες όλων των εποχών.

Η ίδια μας λέει: «Το να πρέπει να ερμηνεύσεις ένα υπαρκτό πρόσωπο και μάλιστα τόσο οικείο
είναι προκλητικό, δύσκολο και ιδιαίτερα γοητευτικό. Η Μπέλλου υπήρξε μια πολύ ιδιαίτερη φυ-
σιογνωμία, τόσο με τη στάση που είχε απέναντι στη ζωή και την τέχνη της, όσο και χάρη στη μο-
ναδικότητα της φωνής της.

«Σωτηρία  
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ΘΕΑΤΡΟ

με λένε»
Ένας καθαρός, μεταλλικός, αιχμηρός ήχος που σου τρυπάει την καρδιά και το μυαλό. Από την
πρώτη στιγμή ήξερα ότι δεν εκκρεμεί να μιμηθώ την Μπέλλου αλλά να προσπαθήσω να καταλάβω
την ψυχοσύνθεσή της. Να κατανοήσω το θυμό της και να βρω τις ευάλωτες πλευρές της. Να
νιώσω τη μοναξιά της. Και ταυτόχρονα έχοντας στα χέρια μου ένα τεράστιο υλικό να την ‘‘ξανα-
ζωντανέψω’’. Βυθίστηκα μέσα σε όλο αυτό το υλικό και αισθάνομαι πολύ τυχερή. Τώρα αν σε
κάποιες φωτογραφίες άρχισα να της μοιάζω και λίγο, τόσο το καλύτερο».

«Το έργο της Σοφίας Αδαμίδου έχει μια πολύ δυνατή αφετηρία», συνεχίζει. «Ξεκινά και τελειώνει
λίγες ώρες πριν η Μπέλλου μπει στο χειρουργείο για να της κάνουν την τραχειοστομία. Ξέρει ότι
θα χάσει τη φωνή της. Βρίσκεται σε ένα μεταιχμιακό σημείο. Αρχίζει να θυμάται, να παραληρεί,
να αφηγείται. Οι ιστορίες που ακούγονται, καλύπτουν όλη τη ζωή της. Από τα παιδικά της χρόνια
στη Χαλκίδα, μετά τη φυγή στην Αθήνα και τα χρόνια της Κατοχής, τη γνωριμία της με τον Τσι-
τσάνη, τις πρώτες μεγάλες επιτυχίες, τον εγκλεισμό στο ψυχιατρείο, τη δεύτερη καριέρα που
γνώρισε μετά και την κατέστησε θρύλο. Και όλα αυτά μέσα στο ασφυκτικό πλαίσιο των λίγων
ωρών που προηγούνται του χειρουργείου και της ανυπόφορης μοναξιάς», καταλήγει.

Info: Οι παραστάσεις θα διαρκέσουν από 18 Δεκεμβρίου 2015 ώς 6 Μαρτίου 2016. Ημέρες και ώρες, Τετάρτη 18:00,
Πέμπτη-Παρασκευή-Σάββατο 21:00, Κυριακή 19:00. Το ΑΠΕ-ΜΠΕ είναι υποστηρικτής του ΚΘΒΕ.

.
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Μάσκα χαράς
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Mαθητές στην Ινδονησία συμμετέχουν στην παρέλαση της Μάσκας, για τη νέα γενιά,
κάπου στην ανατολική Ιάβα. Όπως φαίνεται και από το στιγμιότυπο της μακρινής
χώρας, το χαμόγελο θέλει τη μάσκα του.

ΚΟΣΜΟΣ
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AB Plus
MasterCard

ΚΑΡΤΕΣ

Πληροφορίες & όροι διαγωνισµού
T. 18 2 18, www.piraeusbank.gr

Τώρα κάθε… Νέος κάτοχος κάρτας ΑΒ Plus MasterCard
κερδίζει €30 σε επιταγές έκπτωσης ΑΒ Plus!
Απόκτησε µία πιστωτική, χρεωστική ή προπληρωµένη κάρτα AB Plus MasterCard από την Τράπεζα 
Πειραιώς και κέρδισε µε την πρώτη σου αγορά €30 σε επιταγές έκπτωσης ΑΒ Plus.

Επιπλέον, όλοι οι κάτοχοι AB Plus MasterCard, συµµετέχουν µε κάθε τους αγορά στην κλήρωση όπου 
10 τυχεροί θα κερδίσουν από €3.000 σε επιταγές έκπτωσης ΑΒ Plus.

Ισχύει από 1/11/2015 έως 15/01/2016.
Το προϊόν παρέχεται υπό τις ισχύουσες περιοριστικές διατάξεις στην κίνηση κεφαλαίων.

ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗΧΡΕΩΣΤΙΚΗ
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