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«Μαρίκα Νίνου - σαν άστρο»: Έξτρα παραστάσεις  
για τη μεγάλη επιτυχία του Θεάτρου Κάρολος Κουν

Μια θεατρική παράσταση με ζωντανά ρεμπέτικα τραγούδια αλλά και 
χορό-ακροβασία, που ξετυλίγει το νήμα της σύντομης και πολυτάρα-
χης ζωής της ακροβάτισσας που έγινε μεγάλη λαϊκή τραγουδίστρια: 
της Μαρίκας Νίνου αλλά και ίδιας της εποχής της, κατά τη διάρκεια 
της οποίας πρόλαβε να αναπτυχθεί, να εδραιωθεί αλλά και να ξεκι-
νήσει να παρακμάζει το αυθεντικό ρεμπέτικο τραγούδι.

Η ιστορία της θρυλικής τραγουδίστριας θυμίζει μυθιστόρημα: η αρ-
μενικής καταγωγής Μαρίκα Νίνου γεννήθηκε εκατό χρόνια πριν, το 
1922, πάνω σε ένα καράβι με το οποίο φυγαδεύτηκαν πρόσφυγες 
από την καιόμενη Σμύρνη και πέθανε μόλις το 1957. Παρά τον βρα-
χύβιο βίο της όμως, στην Ελλάδα μετά τον Εμφύλιο που αναζητούσε 
ταυτότητα αλλά και εκτόνωση, η Μαρίκα Νίνου κατόρθωσε να γίνει 
μια από τις λίγες γυναίκες που διεκδίκησαν και κατέκτησαν τη θέση 
τους στο ανδροκρατούμενο ρεμπέτικο πάλκο.

Μέσα στα επτά χρόνια της καριέρας της ως λαϊκής τραγουδίστριας, 
η Νίνου πρόλαβε όχι μόνο να συνεργαστεί με σπουδαίους συνθέτες 
και να πει αξέχαστα τραγούδια -από τα «Καβουράκια» και την «Τα-
μπακιέρα» μέχρι το «Τί σήμερα τί αύριο τί τώρα» - αλλά και να δημι-
ουργήσει έναν ολόκληρο μύθο γύρω από την ερμηνευτική ικανότη-
τα και τη μνημειώδη σκηνική της παρουσία, που ήταν πρωτόγνωρη 
για τα δεδομένα του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού της εποχής. Όμως 
και η συνεργασία της με τον Βασίλη Τσιτσάνη μυθοποιήθηκε όσο κα-
μία άλλη, συμβάλλοντας στη γέννηση ενός  πρώιμου “star system” 
που χτίστηκε σιγά-σιγά μέσα από τις ρεκλάμες, τις ειδήσεις και τις 
φήμες στις «κοσμικές» στήλες των εφημερίδων, τις μαρκίζες έξω 
από τις κοσμικές ταβέρνες. Η ελληνική κοινωνία άλλαζε και μαζί 
άλλαξαν και οι κανόνες του παιχνιδιού στο πάλκο, στη δισκογραφία, 
στο ίδιο το λαϊκό τραγούδι.

Σήμερα, το ρεμπέτικο και τα ήθη του ανήκουν πια στο παρελθόν. 
Όμως τα τραγούδια του Τσιτσάνη, του Παπαϊωάννου, του Χιώτη και 
άλλων σημαντικών συνθετών της εποχής παραμένουν ζωντανά 
μέσα από τις ανεπανάληπτες ερωτικές και μόρτικες ερμηνείες της 
Μαρίκας Νίνου, οι οποίες ξεσηκώνουν μέσα μας τον αιώνιο ελλη-
νικό καημό, εκείνη τη βαθιά νοσταλγία για όσα ζήσαμε ή όσα θα θέ-
λαμε να είχαμε ζήσει.
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Η παράσταση χρησιμο-
ποιεί μια πρωτότυπη 
φόρμα που συνδυάζει 
τη ζωντανή μουσική και 
το τραγούδι με τη δρα-
ματοποιημένη αφήγηση 
και το χορό-ακροβασία.   
Η δραματουργία, με άξο-
να γνωστά και λιγότερο 
γνωστά ρεμπέτικα τρα-
γούδια που ερμηνεύ-
ονται επί σκηνής, ζω-
ντανεύει μια εποχή που 
χάθηκε μαζί με τα ήθη 
και τους πρωταγωνιστές 
της, μέσα από  πρωτότυ-
πα κείμενα αλλά και αυ-
θεντικές γραπτές ή προ-

φορικές μαρτυρίες, συνεντεύξεις, επιστολές της ίδιας της Μαρίκας, 
των οικείων της, των συνεργατών της αλλά και προσφύγων από 
τη Σμύρνη, γνωστών και λιγότερο γνωστών καλλιτεχνών, συναδέλ-
φων, φίλων και «εχθρών» της Μαρίκας Νίνου και όλου εκείνου του 
κόσμου που σήμερα συνηθίζουμε να αποκαλούμε ρεμπέτικο.

Πρόσφατα, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπού-
λου τίμησε το Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν με την παρουσία της 
στην παράσταση «Μαρίκα Νίνου - σαν άστρο». Λόγω της μεγάλης  
επιτυχίας προστέθηκαν εννέα τελευταίες βραδιές, σε νέες ημέρες 
και ώρες, από τις 16 έως 27 Μαρτίου.

 Παίζουν (αλφαβητικά): Ευγενία Αποστόλου, Βερόνικα Δαβάκη, Δη-
μήτρης Μαγγίνας, Γιάννος Περλέγκας, Μάνος Στεφανάκης. Δραμα-
τουργία- Σκηνοθεσία: Μαριάννα Κάλμπαρη
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