
Μουσική-κείμενο: 
Θεόφραστος Σακελλαρίδης

Αποκατάσταση κειμένου: 
Αλέξανδρος Ευκλείδης*, Νικολέττα Δημοπούλου* 

Αποκατάσταση μουσικού υλικού: 
Χαράλαμπος Γωγιός*, Ιωάννα Φόρτη*

Μουσική διεύθυνση: Χαράλαμπος Γωγιός 
Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Ευκλείδης* 

Αναβίωση σκηνοθεσίας: Αγγέλα Σαρόγλου 
Σκηνικό-κοστούμια: Κωνσταντίνος Ζαμάνης 

Σχεδιασμός φωτισμών: Μελίνα Μάσχα
Διεύθυνση παραγωγής: Ηλέκτρα Αρζιμάνογλου

η ορχήστρα της παράστασης αποτελείται από 
Μέλη της Αθηναϊκής Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων – ΑΣΟΝ

συμμετέχει το 
Πειραϊκό Φωνητικό Σύνολο Libro Coro 

(Διεύθυνση: Ανθή Γουρουντή*)

Πέτρος:   Δημήτρης Ναλμπάντης 
Ρίκα:    Βάσια Ζαχαροπούλου 
   (25, 26, 28, 30/12 & 1, 2, 4, 6/1) 
   Πένυ Δεληγιάννη 
   (29/12 & 5/1) 
Πλουπλού:   Μαρισία Παπαλεξίου 
Κος Γκραντίδης:  Κωστής Ρασιδάκις 
Κα Γκραντίδη:   Ιωάννα Φόρτη 
   (25, 26, 28, 29, 30/12)  
   Ελένη Λιώνα 
   (1, 2, 4, 5, 6/1) 
Κος Ρονσής:   Χρήστος Κεχρής 
Κα Ρονσή:   Σοφιάννα Θεοφάνους 
Νικόλας:   Ζαφείρης Κουτελιέρης 
Μαριγώ:   Λίντα Φενγκ 
Παντελής:   Κωνσταντίνος Πασσάς
Κα Λαμπρινή:   Μαρία Μπαταγιάννη*
Κα Άννα:   Μικαέλα Δανά*

ηθοποιοί

Βίκτωρ Γίοργκακεβ*, Παναγιώτης Ιωσηφίδης*
Γιώργος Μαρτίνος*, Νικόλας Μίχας*, 

Λίλια Χατζηγεωργίου*, Εύα Χριστοδούλου*

DJ: Ηλίας Φραγκούλης

Βοηθός μουσικού διευθυντή-μουσική προετοιμασία: 
Μαριλένα Σουρή 

Βοηθός σκηνοθέτη: Αγγέλα Σαρόγλου 
Βοηθός σκηνογράφου: Μαρία Παπαδοπούλου 
Βοηθός ενδυματολόγου-υπεύθυνη βεστιαρίου: 

Κυριακή Μπούσκα
Βοηθός φωτιστή: Σοφία Αλεξιάδου 

Φροντιστήριο: Νικολέττα Δημοπούλου
Διεύθυνση σκηνής: 

Κωνσταντίνα Στράνη, Τίνα Σκόδρα
Οργάνωση & εκτέλεση παραγωγής: 

Οι όπερες των ζητιάνων

Κατασκευή σκηνικού: Θωμάς Μαριάς
Ζωγραφική σκηνικού: Γιάννης Αθανασιάδης
Κατασκευή κοστουμιών: Κυριακή Μπούσκα

διανομή Φλάουτο:  Κωνσταντίνα Βεντούρη-Ρούσσου*
Όμποε:   Ανδρέας Κουτσούκου*
Κλαρινέτο:  Θανάσης Ζαχαρόπουλος*
Φαγκότο:  Λάμπρος Λαπίνας*
Κόρνα:   Δημήτρης Κωστής*
  Κατερίνα Μπαρμπαρή-Μπέκα*
Τρομπέτα:  Γιάννης Τρίμης*
Τρομπόνι:  Ρενάτο Κούσης*
Κρουστά:  Αγγελική Λαπάκη*
  Μαρία Παπαγεωργίου*
Βιολιά α’:  Αριώνα Μουτσάϊ*
  Αντώνης Πρέκας*
  Μαρίνα Σταλιμέρου*
  Νίκος Πανάς*
Βιολιά β’:  Αγγελική Ποτήρη*
  Μελίνα Χαρικιοπούλου*
  Γρηγόρης Μπανιάς*
  Αντωνία Ταζέ*
Βιόλες:  Θοδωρής Παλτόγλου*
  Ελένη Λίγγρη*
Βιολοντσέλα:  Κιάρα Κωνσταντίνου*
  Μιχάλης Κοντός*
Κοντραμπάσα:  Φρόσω Τσαρουχά*
  Άλκηστις Ζερβού*

Εύη Αράπη* 
Ματίνα Αριστείδη* 
Ζελίνα Γενναδίου* 
Νιόβη Γενναδίου* 
Δημήτρης Γκογκόσης*
Έλενα Γκριζάπη* 
Μικαέλα Δανά* 
Ειρήνη Δεφίγγου* 
Ζωή Δεφίγγου*
Ευάγγελος Ευαγγελίδης* 
Δημήτριος Ηλιόπουλος*
Παναγιώτης Καμπύλης* 
Χριστίνα Κανελάκη* 
Κατερίνα Καντζίκη* 
Άνα Καρολίνα Καντζίκη 
Ντος Σάντος Ροντρίγκες* 
Ελένη Κατσίβελου* 

Ξένια Καπώνη* 
Κατερίνα Καραμπίλα* 
Μαρίζα Κιοσέογλου*
Γιάννης Μανιατόπουλος* 
Στέλλα Μαυρομμάτη* 
Μαρία Μπαταγιάννη* 
Σταμάτης Πακάκης* 
Αντωνία Παπαϊωάννου* 
Μάντυ Πιστικού* 
Αστέρια Ρόμπα* 
Φαίδων Σαριδάκης* 
Ευαγγελία Φουντουλάκη* 
Γιάννης Φωκάς* 
Ζωρζέτ Χαραλαμπίδου* 
Εύη Χιώτη* 
Σπύρος Χυτήρης*
Έλλη Ψαρούλη*

* 
Οι συντελεστές που σημειώνονται με αστερίσκο 

εργάστηκαν εθελοντικά

Αναζητώντας τον κρυμμένο θησαυρό 

Σε πείσμα του ιδεολογήματος πως, τάχα, πρόκειται 
για ξενόφερτο και «δεύτερο» είδος που δεν μας αφορά 
πραγματικά, η οπερέτα είναι στην πραγματικότητα 
ανεξάλειπτο κομμάτι της καλλιτεχνικής ιστορίας 
του αστικού ελληνισμού. Μαζί με την ελαφρύτερη 
επιθεώρηση, πρόκειται, ουσιαστικά, για το μόνο 
μουσικοθεατρικό είδος που ρίζωσε βαθιά στη 
νεοελληνική πραγματικότητα, άνθισε όσο κανένα 
στην Ελλάδα των τριών πρώτων δεκαετιών του 20ού 
αιώνα, παρήγαγε εκατοντάδες έργα, υπηρετήθηκε από 
κορυφαίους μουσικούς, λογοτέχνες και καλλιτέχνες 
της σκηνής, γνώρισε τεράστια απήχηση και μια εξίσου 
εντυπωσιακή, και εν πολλοίς ανεξήγητη, εξαφάνιση 
από το πεδίο της σκηνικής δημιουργίας.

Η ελληνική οπερέτα δεν έκρυψε ποτέ τη δυτική 
της προέλευση· υπήρξε   ελληνική  πέραν κάθε 
ιδεολογήματος περί ελληνικότητας, λαϊκή χωρίς να 
θεμελιώνεται σε οποιαδήποτε παραδοσιακή δημιουργία. 
Οι τελευταίες αναλαμπές της έσβησαν, μαζί με τους 
πρωταγωνιστές της, γύρω στη δεκαετία του 1950. Αν 
εξαιρέσουμε το Βαφτιστικό του Σακελλαρίδη και τους 
Απάχηδες των Αθηνών του Χατζηαποστόλου, απέμειναν 
μονάχα μερικές δεκάδες τραγούδια, που, τυλιγμένα 
με το μανδύα της νοσταλγίας για τον «παλιό εκείνο 
τον καιρό», ακούγονται ακόμη από τους νοσταλγούς 
(όσους απέμειναν) της καντάδας, της μαντολινάδας 
και του ραφιναρισμένου αστικού τραγουδιού, που 
εκτοπίστηκε βίαια από τη μεταπολεμική επέλαση του 
λαϊκού. 

Η κόρη της καταιγίδος (1923), έργο βασισμένο, 
όπως τα περισσότερα της ογκώδους παραγωγής του 
Σακελλαρίδη, σε γαλλική φάρσα, είχε πάνω από 
πενήντα χρόνια να βρει το δρόμο της σκηνής, ως την 
παράσταση της εταιρείας «Οι όπερες των ζητιάνων». 
Συναντούμε εδώ μια οργιώδη παρουσίαση της 
(ελληνικής) οικογένειας μέσα από την αισθαντική και 
εξόχως ειρωνική μουσική γλώσσα του συνθέτη: ένας 
φαινομενικά ιδανικός γάμος καταρρέει σε ελάχιστο 
χρόνο χάρη στις μηχανορραφίες μιας εκδικήτριας 
πεθεράς που σκαρώνει μία οιδιπόδεια πλεκτάνη. Οι 
απίθανες συμπτώσεις αποδεικνύονται επινοημένες 
και οι παραπλανημένοι σύζυγοι επιστρέφουν, μάλλον 
δύσθυμα, ο ένας στην αγκαλιά του άλλου… Ο 
ερωτισμός στα όρια της πορνογραφίας, η υποβόσκουσα 
αλλά τολμηρή ανατροπή των κοινωνικών ταμπού και 
ο βαθύς αμοραλισμός των προσώπων διαψεύδουν την 
παραδοσιακή, νοσταλγική αντίληψη για την οπερέτα 
που, στην πραγματικότητα, υπήρξε ένα είδος του 
παρόντος χρόνου, αγαπημένο τέκνο μιας αστικής 
τάξης σε πρωτοφανή άνοδο, στα βήματα της δυτικής 
Ευρώπης προς την οποία είχε διαρκώς στραμμένο το 
βλέμμα. 

Ευχαριστούμε το Ελληνικό Φεστιβάλ για την 
παραχώρηση των κοστουμιών και του σκηνικού της 
παράστασης

Η εμβόλιμη άρια της Κας Γκραντίδη που ακούγεται στην 

παράσταση είναι σύνθεση του Χαράλαμπου Γωγιού. 

Εμβόλιμα εκτελείται επίσης απόσπασμα από την Τραβιάτα 

του Τζουζέπε Βέρντι

Πρώτη παρουσίαση: 
Φεστιβάλ Αθηνών, Πειραιώς 260, Χώρος Η, 
13 Ιουνίου 2011

Πρώτη παράσταση της αναβίωσης: 
Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, 25 Δεκεμβρίου 2013

Το μακιγιάζ και τις κομμώσεις της παράστασης επιμελήθηκαν 
οι σπουδαστές των Τμημάτων Επαγγελματικού Μακιγιάζ και 

Κομμωτικής αντίστοιχα του ΙΕΚ ΑΚΜΗ

Μακιγιάζ
Στέλλα Αραμπατζόγλου*, Χρύσα Αρμύρα*, Ζήνα 

Ευθυμιάδη*, Χριστιάννα Κνήτη*, Ολυμπία Μαραγκού*, 
Αθηνά Μουρκούση*, Ευαγγελία Μπόλκα*,  Νεφέλη 
Νουχάκη*, Ιωάννα Σαρρή *, Ευαγγελία Χαρμάνη*

Κομμώσεις
Κατερίνα Βασιλείου*, Δέσποινα Κασωτάκη*, Μαρία 

Κωβαίου*, Νικολέτα Μαραπά*, Μαριάννα Ντίρου*, Ρίτσα 
Πατεράκη*, Λένια Πριονά*, Ντενίζα Προζ*, Μαρία Χίου*

Αλέξανδρος Ευκλείδης
Χαράλαμπος Γωγιός

Η κόρη της καταιγίδος (1923)
Οπερέτα σε τρεις πράξεις

Bασισμένη στο έργο των 
Maurice Hennequin και Georges Mitchell 

Το βαγόνι των κυριών 
(Le compartiment des dames seules, 1917)



Η δραματική λογοτεχνία του Μεσοπολέμου δεν 
άφησε μεγάλα έργα. Αφόρητα πληθωρική (μόνο το 
καλοκαίρι του 1929 παραδόθηκαν στο Θίασο των 
Νέων στο Παγκράτι 300 έργα), διχασμένη ανάμεσα 
στην παράδοση και τη νεωτερικότητα, τα ντόπια και τα 
ξένα πρότυπα, αναζήτησε έμπνευση πότε στο γαλλικό 
βουλεβάρτο, πότε στο κωμειδύλλιο, πότε στα νέα 
ρεύματα που προσπαθούσε να αφουγκραστεί από την 
Ευρώπη. Παρά τη σθεναρή προσπάθεια δημιουργίας 
θεατρικής ζωής και εγχώριας δραματουργίας και καθώς 
το κράτος ήταν σταθερός αντίμαχος με την υψηλή 
φορολογία στα θεάματα, τα αποτελέσματα παρέμεναν 
πενιχρά, ως τα τέλη της δεκαετίας του 1910. 
Το στοιχείο που ανέτρεψε τη ζοφερή αυτή κατάσταση 
ήταν η μουσική και η βέλτιστη δυνατή αξιοποίησή της. 
Αρχικά με την επιθεώρηση και κατόπιν με την οπερέτα, 
το ελληνικό θέατρο μπόρεσε να σταθεί στα πόδια του 
και να γνωρίσει μέρες μεγάλης δόξας, να δημιουργήσει 
σταθερή χειμερινή θεατρική περίοδο στην Αθήνα, 
να τροφοδοτήσει την πλειοψηφία των θεάτρων με 
ελληνικά έργα, περιθωριοποιώντας γρήγορα τα 
βιεννέζικα και γαλλικά ελαφρά μουσικά πρότυπα. 
Η κόρη της καταιγίδος (1923) είναι γραμμένη σε μια 
τέτοια περίοδο ακμής. Μετά τη μυθική επιτυχία των 
Απάχηδων των Αθηνών του Νίκου Χατζηαποστόλου 
και της Γλυκιάς Νανάς του Θεόφραστου Σακελλαρίδη, 
δύο θιασάρχες αποφασίζουν σε μια περίοδο ακμής 
και πυρετώδους οπερετικής παραγωγής των Έμεριχ 
Κάλμαν και Φραντς Λέχαρ να στρέψουν τα νώτα τους 
στους δυο συνθέτες και να υπογράψουν συμβόλαιο 
αποκλειστικής συνεργασίας με τους δυο έλληνες 
συναδέλφους τους που αναφέραμε παραπάνω. Το 
γεγονός αποτελεί φαινόμενο μοναδικό στην ιστορία του 
νεοελληνικού θεάτρου, φαινόμενο το οποίο ο φθόνος 
των συναδέλφων τους δραματικών συγγραφέων, που 
κατά κανόνα κρατούσαν και από μια στήλη θεατρικής 
κριτικής ο καθένας, φρόντισε να το ρίξει στη λήθη ή να 
το παρουσιάσει ακόμη και σαν κατάπτωση. 
Είναι εντυπωσιακό πάντως ότι η κριτική δεν στέκεται 
ιδιαίτερα ούτε στη μουσική –τη θεωρεί συρραφή 
αντιγραμμένων γνωστών μελωδιών– ούτε στο λιμπρέτο, 
που το θεωρεί –αντίστοιχα– συρραφή γαλλικών 
φαρσικών πλοκών με μια στοιχειώδη προσαρμογή στα 
καθ’ ημάς. Υπάρχουν, ωστόσο, στο ανυπόληπτο αυτό 
λιμπρέτο κάποια δραματουργικά στοιχεία με ξεχωριστό 
ενδιαφέρον. Το πρώτο που δείχνει ανάγλυφα την διαπάλη 
με τους «επίσημους» δραματικούς συγγραφείς είναι η 
ειρωνεία για τα πρότυπα των αντιπάλων: «Σοφόκλειον» 
ονομάζει το περίεργο σύμπλεγμα μέσα στο οποίο έχει 
βρεθεί ο Πέτρος (πρ. Β΄ σκ. 2). Τόσο τα κλασικά όσο 
και τα ευρωπαϊκά νεωτερικά πρότυπα περνούσαν 
από τη σκηνή του ελαφρού μουσικού θεάτρου για να 
καταρρακωθούν σατιριζόμενα μαζί με το δίπολο υψηλή 
και ταπεινή τέχνη. Ας θυμηθούμε πρόχειρα τα νούμερα 
που σατιρίζουν παραστάσεις αρχαίας τραγωδίας στη 
μεσοπολεμική Επιθεώρηση, την Επιθεώρηση με τον 
τίτλο Φουτουρισμός στα 1933, το τραγούδι «Σπλην» 
του Σακελλαρίδη, που βέβαια δεν έχει καμιά σχέση με 
το γνωστό ποίημα του Μπωντλαίρ, ούτε βέβαια με τις 
προσπάθειες μίμησής του από έλληνες ποιητές όπως ο 
Κώστας Ουράνης, αλλά αποτελεί αντίθετα παρώδησή 
τους. 

Η κόρη της καταιγίδος και η ελληνική οπερέτα

Η κόρη της καταιγίδος
(1923)

Οπερέτα σε τρεις πράξεις

Θεόφραστου Σακελλαρίδη

25, 26, 28, 29, 30 Δεκεμβρίου 2013
1, 2, 4, 5, 6 Ιανουαρίου 2014

Πρόεδρος ΟΠΑΝ 
Γιώργος Σιγάλας
Καλλιτεχνικός Διευθυντής ΔΘΠ 
Παναγιώτης Τζαμαργιάς

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
Ηρώων Πολυτεχνείου 32, 185 35 Πειραιάς
τηλ. ταμείου: 210 4143310 / 320
www.ticketservices.gr / 210 7234567
www.dithepi.gr
e-mail: press.dimotikopirea@gmail.com
artisticdirector.dimotikopirea@gmail.com

thebeggarsoperas.gr

Το δεύτερο δραματουργικό στοιχείο που αξίζει να 
σχολιαστεί στην Κόρη της καταιγίδος είναι η τόλμη της 
ανηλεούς κριτικής της για το θεσμό της οικογένειας. 
Το έργο ξεκινά με ένα γάμο-οπερέτα! Κύριος 
δυναμιτιστικός παράγων αποδεικνύεται η μητέρα, 
κύριος εξισορροπητικός παράγων η εταίρα-θεατρίνα. 
Αν θυμηθούμε ότι η ηθογραφία δεν έχει ακόμη 
υποχωρήσει στο Μεσοπόλεμο και ότι ένας από τους 
ελάχιστους σταθερούς θεσμούς που παρουσιάζονται 
από τη σκηνή της είναι η οικογένεια, καταλαβαίνουμε 
ότι η κριτική του Σακελλαρίδη είναι «υπερβόρεια», 
ξεπερνά την ιψενική και φτάνει σε σκληρότητα τη 
στριντμπεργκική. Όλ’ αυτά φυσικά αν την πάρουμε 
στα σοβαρά…
Επιστρέφοντας στη μουσική κριτική της οπερέτας θα 
θυμίσω ότι, στις λίγες ενυπάρχουσες ιστορίες του είδους 
διεθνώς, τα έργα αποτιμώνται συνήθως με γνώμονα τον 
αριθμό των τραγουδιών που καταφέρνουν να βγάλουν 
από τη σάλα του θεάτρου και να διοχετεύσουν στους 
δρόμους και τα γραμμόφωνα και κατά δεύτερον από 
τον αριθμό των παραστάσεών τους. Πέρα λοιπόν από 
την «Πλου–Πλου» που ακούγεται ακόμη και σήμερα, 
το έργο επαναλήφθηκε επτά χρονιές ως τον πόλεμο 
και τη χρονιά της πρεμιέρας του έκανε 55 βραδιές 
παράστασης, επιτυχία προφανώς καθόλου αμελητέα.

Μανώλης Σειραγάκης
Λέκτορας Θεατρολογίας 
Πανεπιστήμιο Κρήτης

CMYK PANTONE 7540 C
PANTONE RED 032 C

C100, M55, B50

C100, M55, B20

C100, M55

C100, M20

C30

C80, M5

CMYK COLORS

M100, Y100, B15

PANTONE 298 C

PANTONE 2905 C

PANTONE COLORS

PANTONE 7462 C

PANTONE 2955 C

PANTONE 7461 C

PANTONE 2995 C

PANTONE 186 C

Ακούτε...

www.kanaliena.gr
...και βλέπετε web tv... 

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

Η κόρη της καταιγίδος στο Δημοτικό Θέατρο 
Πειραιά 

Η προσαρμογή της Κόρης της καταιγίδος για το 
Δημοτικό Θέατρο Πειραιά είχε για μας κάτι από την 
αίσθηση της επιστροφής στο σπίτι. Όχι μόνο γιατί, όπως 
φαίνεται στο πρωτότυπο υλικό της ορχήστρας, η Κόρη 
πρωτοπαίχτηκε στον Πειραιά μόλις λίγους μήνες μετά 
την πρεμιέρα, το Νοέμβριο του 1923, αλλά και γιατί η 
μεταφορά της παράστασης από το χαώδη ημιυπαίθριο 
χώρο της Πειραιώς 260 δημιούργησε τις προϋποθέσεις 
για μια σειρά σημαντικών τροποποιήσεων προς το 
«αυθεντικότερο». Η υποδειγματική καταλληλότητα 
του ΔΘΠ για το μουσικό θέατρο (αψίδα προσκηνίου, 
πεταλόσχημο ακροατήριο, τάφρος ορχήστρας…) μας 
επέτρεψε, αφενός, να ξανασκεφθούμε το σκηνικό χώρο, 
αφετέρου, να αποφύγουμε την τεχνητή ενίσχυση των 
φωνών και, ίσως το σπουδαιότερο, να αναβιώσουμε, 
μάλλον για πρώτη φορά μετά το 1923 (χάρη και στην 
ευτυχή συνεργασία με την ΑΣΟΝ), την αυθεντική 
γραφή του έργου για ορχήστρα 24 μουσικών. Τέλος, με 
τη συγκινητική αφορμή της σύστασης του Πειραϊκού 
Φωνητικού Συνόλου Libro Coro για τις ανάγκες της 
παράστασης της Κόρης, θέλουμε να εκφράσουμε μια 
ευχή: η μεγάλη τιμή που μας έγινε από τη διεύθυνση 
του ΔΘΠ να εγκαινιάσουμε την παρουσία της ελληνικής 
οπερέτας στο ανακαινισμένο «κόσμημα» του Πειραιά 
να γίνει ευκαιρία για μια νέα συσπείρωση των υγιών 
δυνάμεων του εντόπιου καλλιτεχνικού ερασιτεχνισμού, 
εκείνων που, πέρα και πάνω από την τελειότητα των 
τεχνοκρατικών παραστάσεων «εκθεσιακού κέντρου», 
ανέκαθεν κρατούσαν ζωντανή τη φλόγα του αυθεντικού 
μουσικού θεάτρου.

ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:

Οργάνωση για το ΔΘΠ

Οι όπερες των ζητιάνων θα ήθελαν να ευχαριστήσουν 
τους:
Νικόλαο Γωγιό, Δημήτρη Δημόπουλο, Γιώτα Δραγώνα, 
Ελληνικό Ωδείο Πειραιά, Idra Kayne, Ιωάννα Κορμά, 
Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλιάρα, Νικόλ Μουζάκη, 
Χρήστο Περζό, Βασιλεία Ροζάνα, Θάνο Σαμαρά, 
Αντώνη Σαραγιώτη, Μανώλη Σειραγάκη, Παύλο 
Σεργίου, καθώς και
τους γονείς των μικρών χορωδών που αγκάλιασαν 
όλη αυτή την προσπάθεια, όπως και σε κάθε άλλο 
εθελοντή εργάτη του μουσικού θεάτρου


