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«Λέλα Καραγιάννη»
στο Διάχρονο της Μαίρης Βιδάλη



το κζατρο «Διάχρονο Μαίρθσ Βιδάλθ» παρουςιάηεται ο μονόλογοσ του Γιϊργου Α.
Χριςτοδοφλου, «Λζλα Καραγιάννθ», ςε ςκθνοκεςία Γιϊτασ Κουνδουράκθ, με
ερμθνεφτρια τθ Μαίρθ Βιδάλθ.
Ο μονόλογοσ αναφζρεται ςτθ ηωι τθσ Λζλασ Καραγιάννθ, τθσ ςπουδαίασ Ελλθνίδασ
που ταυτίηεται με τθν Αντίςταςθ κατά τθσ ιταλογερμανικισ επίκεςθσ του αράντα.
το ζποσ τθσ ταραγμζνθσ αυτισ περιόδου, θ Μαίρθ Βιδάλθ μεταμορφϊνεται για να
ενςαρκϊςει ζναν ρόλο ηωισ και κανάτου. Η κοςμικι μεγαλοαςτι, θ κυρία
Καραγιάννθ, ςυγκαταλζγεται μεταξφ των πλζον επικίνδυνων αντιςταςιακϊν, τόςο
κατά του ιταλικοφ φαςιςμοφ όςο και κατά των Ναηί, που κυριεφουν τθν Ελλάδα και
όλεσ τισ χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ, οι οποίεσ αρνοφνται να ευκυγραμμιςκοφν με τισ
δυνάμεισ κατοχισ. Οι Γερμανοί τοφ Χίτλερ επιδίδονται αμζςωσ ςε φρικαλζεσ
πράξεισ αφανιςμοφ των απανταχοφ αξιοπρεπϊν ανκρϊπων, διϊκουν τον πολιτιςμό
και πολεμοφν με μανία κάκε τι που αντιςτζκεται ςτισ κθριωδίεσ τουσ. Η Λζλα
Καραγιάννθ, θ επονομαςκείςα και «Μάνα τθσ Αντίςταςθσ», ςτρατεφεται και
ςτρατεφει τθν οικογζνειά τθσ ςτθν υπόκεςθ τθσ υπερθφάνειασ, που, αν και ςτθ
ςκιά, μάχεται εμφανϊσ, με επιμονι και με ιερό πείςμα, εναντίον του εχκροφ. Η
Ακινα τθσ Κατοχισ αναδεικνφεται ςε χϊρο κυςίασ, ςε χϊρο υψθλοφ φρονιματοσ
για τθν ελευκερία τοφ ανκρϊπου. Όλα τα μζλθ τθσ οικογζνειασ τθσ Λζλασ
Καραγιάννθ, αλλά και οι φίλοι και ο περίγυρόσ τθσ κινοφνται με προςοχι

διακινδυνεφοντασ τθν ίδια τουσ τθν φπαρξθ επιλζγοντασ όμωσ τον δρόμο του
εξεγερμζνου ανκρϊπου, ακολουκϊντασ με προςιλωςθ τα βιματα τθσ αρχθγοφ.
Η Μαίρθ Βιδάλθ υποδφεται με ςπάνιο υποκριτικό ικοσ τθν θρωίδα τθσ Αντίςταςθσ,
κερδίηοντασ το ςτοίχθμα με τθ ςυγκίνθςθ ςε ςυνδυαςμό με τθν πλθροφορία. Ο
μονόλογοσ είναι μια δφςκολθ υπόκεςθ γενικϊσ. Ειδικϊσ όμωσ, για τθ Μαίρθ
Βιδάλθ, ο μονόλογοσ, που ξετυλίγει πτυχζσ από τον βίο και τον πολιτιςμό τθσ Λζλασ
Καραγιάννθ, αποτελεί μια ςπουδαία ευκαιρία να ξεδιπλϊςει το ταλζντο τθσ. Η κα
Βιδάλθ είναι μια ϊριμθ θκοποιόσ, θ οποία κινεί τα ερμθνευτικά τθσ επιχειριματα
ςτον αςτεριςμό που κζλει το «εικόσ και το αναγκαίον», ςτισ επάλξεισ και ςτθν
πρϊτθ γραμμι. Σίποτα λιγότερο. Η ανυπζρβλθτθ ςε αυτό το αφιγθμα θκοποιόσ, θ
Μαίρθ Βιδάλθ τθσ Λζλασ Καραγιάννθ, αποδεικνφει για πολλοςτι φορά αυτό που
αρμόηει ςτον άνκρωπο, ο οποίοσ αφιερϊνεται ςτθν Σζχνθ και δίνεται κακθμερινά
ςτο «παιδευτικό» τθσ εποικοδόμθμα. Για τθν κα Βιδάλθ τθσ «Μπουμπουλίνασ», τθσ
οργάνωςθσ που απακανατίηει τθ μονολογοφςα δρϊςα δφναμθ, τθ γνωςτι ςτθν
ιςτορία τθσ νεότερθσ Ελλάδασ θρωίδα, το πάκοσ τθσ καλλιτεχνικισ δθμιουργίασ
ςυμβαδίηει με το φψιςτο αγακό που προςφζρει ο «παιδευτισ» ωσ γνωςιακι φλθ. Η
Μαίρθ Βιδάλθ απευκφνεται ςτθ ςφγχρονθ ελλθνικι νεολαία, θ οποία υφίςταται
ςτισ μζρεσ μασ τον εξευτελιςμό που παράγει ο μθχανιςμόσ του οικονομικοφ
ξεπεςμοφ. Ο αφανιςμόσ μιασ χϊρασ όμορφθσ, πολιτιςμικά θκικισ και αγαπθμζνθσ,
μιασ χϊρασ ςυνϊνυμθσ τθσ φιλοςοφίασ, τθσ αυτοκυςίασ και τθσ αυτογνωςίασ (όχι
πάντα!) βρίςκεται ante portas και αυτό κθρφττει από ςκθνισ, με παρρθςία, θ
θκοποιόσ Μαίρθ Βιδάλθ, που μεταμορφϊνεται ςτο «Διάχρονο» κζατρο ςε δαςκάλα
και διδάςκει τθν επιλογι του αγακοφ τθσ ελευκερίασ. Γιατί ζνασ άνκρωποσ ςκλάβοσ
είναι άξιοσ μόνο για το χειρότερο ςυναίςκθμα, τθ λφπθ. Η εξαίρετθ θκοποιόσ
ενςαρκϊνει κυριολεκτικά τθ Λζλα Καραγιάννθ και δίνει ηωι ςτο όραμα του απλοφ
κεατι, να βγει αλϊβθτοσ από τθν κρίςθ και από τισ κρίςεισ, τισ παντόσ τφπου και
προελεφςεωσ. Η θκοποιόσ παρακινεί τον ςυνάνκρωπο, δείχνοντάσ του το μοναδικό
ζπακλο τθσ βραδιάσ, λίγο πριν κλείςει θ αυλαία: Σο όραμα, τθν ιδεολογία του
υψθλοφ και του ωραίου. Πόςα μπορεί να πει το κζατρο ςτο κοινό του; Πόςα ςε μια
βραδιά, μικρι βραδιά και φευγαλζα, που γνωρίηει εκ των προτζρων τα εκ των
υςτζρων; Κι όμωσ, ςτο «Διάχρονο» και ςτα όμοιά του κζατρα, ο πολιτιςμόσ
λειτουργεί μαηί με τθν αγάπθ τθσ πατρίδασ, των όςιων πραγμάτων που διδάςκει θ
παράδοςθ και τα παραδείγματα από κορυφαία ςφμβολα. Ασ μθν το ξεχάςουμε
ποτζ: Η Αντιγόνθ βρίςκεται πάντα εδϊ, ηωντανι ανάμεςά μασ, είτε τθ λζνε Λζλα
Καραγιάννθ, είτε Ηρϊ Κωνςταντοποφλου. Οι θκοποιοί μασ μποροφν να τθσ δϊςουν
μια νζα πνοι. Η Μαίρθ Βιδάλθ δεν τισ ξζχαςε και μασ τισ κφμιςε όλεσ μαηί είτε ωσ
μεμονωμζνεσ περιπτϊςεισ, είτε ωσ ςυλλογικότθτεσ.
Αξίηει να επιςθμάνουμε το καλοδουλεμζνο κείμενο του Γιϊργου Α. Χριςτοδοφλου
και τθν ευρθματικι ςκθνοκεςία τθσ Γιϊτασ Κουνδουράκθ, ςε ςυνάρτθςθ με τα
λειτουργικά ςκθνικά και τα κουςτοφμια τοφ Χάρθ επεντηι. Εφςτοχοι οι φωτιςμοί
του Γιϊργου Δανεςι διευκολφνουν με τζχνθ τθ διάχυςθ τθσ μουςικισ του Μιχάλθ
Ρουμίδθ.
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