
 

 

 

 

 

 
   8 Μαρτίου 2019, Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας:  

  Επτά από τις γυναίκες της ΘΕΛ που έπαιξαν 
    στην παράσταση «Κόκκινα Φανάρια» το 2018  

   μας μιλούν για τη γυναικεία υπόσταση  
   υπό το πρίσμα των ρόλων τους στο έργο 

 



 

Πώς προσεγγίσατε τον ρόλο σας στα Κόκκινα Φανάρια; Ποιες 
σκέψεις και συναισθήματα σας δημιουργήθηκαν κατά τη 
διαδικασία αυτή; 
 

Χιονία Βλάχου (Κατινάκι): Ο ρόλος μου ήταν ένα κορίτσι του πεζοδρομίου, για το 
οποίο δεν γνωρίζουμε πολλά. Ο χαρακτήρας αυτός θα μπορούσε να εκπροσωπεί 
κάθε γυναίκα που βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, χωρίς να έχει σημασία το 
όνομά της, η καταγωγή της, η κοινωνική τάξη της… Είναι μια ιστορία που βλέπουμε 
δυστυχώς άπειρες φορές στη σύγχρονη κοινωνία μας, και προσωπικά με γεμίζει με 
λύπη και θυμό. 

Ελένη Ευταξιάδου (Μαίρη): Με μεγάλη προσπάθεια και πολλά συναισθήματα! 
Κυριάρχησαν η θλίψη και ο θρήνος. 

Ρούλα Ζάννια (Κατερίνα): Προσπάθησα να μπω στη θέση μιας γυναίκας που αν 
και την περιφρονούν, τη χλευάζουν και την κακοποιούν, εκείνη πιστεύει σε μια 
καλύτερη ζωή χάρις στην ελπίδα που της δίνει η αγάπη. 

Δέσποινα Λειβαδινού (Ελένη): Με άγγιξε η κατάσταση απόγνωσης της Ελένης, 
τα συναισθήματα ενός πλάσματος που αναγκάστηκε να ζήσει σε ένα περιβάλλον 
εντελώς παράταιρο σε σχέση με τον ψυχισμό και τις καταβολές του.  

Ελίτα Λεμονή (Μαρίνα): Αγάπησα και πόνεσα τη Μαρίνα από την πρώτη στιγμή. 
Για μένα η μεγαλύτερη πρόκληση ήταν να υποδυθώ μια γυναίκα που περνάει μέσα 
από τόσες διαφορετικές συναισθηματικές εναλλαγές, από την ανεμελιά και τη χαρά 
στον πόνο, την πίκρα, την αγανάκτηση και την πλήρη ταπείνωση. 

Έφη Τριγκίδου (Μυρσίνη): Η Μυρσίνη αλλάζει κατά τη διάρκεια του έργου, 
εξελίσσεται ως χαρακτήρας. Η αγωνία μου ήταν να την καταλάβω και να κάνω και 
τον κοινό να την καταλάβει. Η χαρά μου ήταν στις πρόβες να αγωνιώ και να 
αγωνίζομαι δίπλα σε καλούς φίλους. 

Μελίνα Χρυσάφη (Μαντάμ Παρή): Η Μαντάμ Παρή είναι αφεντικό και δυνάστης, 
αποφασίζει και διατάσσει, χειραγωγεί ανθρώπινα πλάσματα και ποδοπατά 
συναισθήματα, πάντοτε εκλογικεύοντας και δικαιολογώντας κάθε της πράξη. Η 
εξουσία της τρέφεται από τα αδιέξοδα και τις αδυναμίες των άλλων, ώσπου μια 
ρωγμή αφήνει να φανεί η δική της αδυναμία. Με έχουν απασχολήσει πολύ η 
δύναμη και η αυτοπεποίθηση που μ' ένα γύρισμα της τύχης μπορεί να γκρεμιστούν 
στο βάραθρο, η πτώση και η ψυχική ισοπέδωση που μπορεί ν' ακολουθήσουν μια 
λαμπερή ζωή. Προσπάθησα λοιπόν να φωτίσω με κατανόηση και στοργή την 
πορεία της Μαντάμ Παρής τόσο στον θρίαμβο όσο και στον όλεθρο. 

 

 

 



 

Εντοπίσατε κοινά σημεία του ψυχισμού σας με της γυναίκας που 
ερμηνεύσατε; Εάν ναι, ποια ήταν αυτά; 

 

Χιονία Βλάχου (Κατινάκι): Όχι. Ευτυχώς όχι.  

Ελένη Ευταξιάδου (Μαίρη): Όχι, γι' αυτό ήταν πολύ ενδιαφέρον να υποδυθώ μια 
γυναίκα σαν αυτήν. 

Ρούλα Ζάννια (Κατερίνα): Αν και δεν νομίζω ότι έχω κοινά σημεία με την 
Κατερίνα, πιστεύω ότι με την αγάπη και τη συντροφικότητα που εμπεριέχεται 
σ' αυτήν ξεχνάς όλα τα άσχημα που σου συμβαίνουν σε άλλους τομείς της ζωής 
σου. Είναι το αντίδοτο για το άγχος σου στη δουλειά, τις διαφωνίες σου με την 
οικογένεια, την καθημερινή μάχη για να είσαι σε όλα τέλεια! Όταν ξέρεις ότι κάποιος 
σε αγαπά, μπορείς να σκεφτείς θετικά. Ίσως όχι πάντα, αλλά τόσο συχνά ώστε να 
παραμείνεις αισιόδοξη. 

Δέσποινα Λειβαδινού (Ελένη): Ταυτίστηκα με τον δυναμισμό και το πείσμα με το 
οποίο διαχώριζε τον εαυτό της από την κατάσταση παρακμής της οποίας 
φαινομενικά αποτελούσε μέρος. 

Ελίτα Λεμονή (Μαρίνα): Τα περισσότερα από αυτά τα κορίτσια βρέθηκαν να 
κάνουν τη δουλειά αυτή επειδή τους πούλησε έρωτα κάποιος υποτιθέμενος 
αγαπητικός. Ταυτίστηκα κυρίως με την ψυχοσύνθεση της γυναίκας που αρχίζει να 
αντιλαμβάνεται πως η αγάπη που ζει δεν είναι και τόσο αληθινή. Κατανόησα τη 
Μαρίνα γιατί υπέφερε από το συναίσθημα που σου αφήνει η ανακάλυψη πως αυτό 
που εσύ αντιλαμβάνεσαι ως πραγματικότητα απέχει κατά πολύ από την αληθινή 
ζωή. Κι αυτό ήταν ακόμη πιο θλιβερό για τα κορίτσια αυτά, γιατί ο έρωτας ήταν το 
μόνο συναίσθημα που τους έδινε ελπίδες για ένα καλύτερο αύριο, αν αυτό 
μπορούσε να υπάρξει ποτέ. 

Έφη Τριγκίδου (Μυρσίνη): Πιστεύω ότι όλοι είμαστε τα πάντα και έτσι με 
κατανόηση εισχωρώ στους ρόλους που κατά καιρούς ερμηνεύω. 

             Μελίνα Χρυσάφη (Μαντάμ Παρή): Εγώ Πρόεδρος (του ΔΣ της ΘΕΛ) κι εκείνη διευθύντρια 
(του οίκου ανοχής στο έργο): μάλλον σε αυτή την αναλογία σταματούν τα κοινά μας σημεία! 
Για να μιλήσουμε σοβαρά όμως, κάθε σκέψη και ενέργεια της Μαντάμ Παρής, ακόμη κι όταν 
ισχυριζόταν πως ήταν για το καλό των άλλων, περνούσε μέσα από τον παραμορφωτικό 
καθρέφτη του προσωπικού συμφέροντός της, και κάτι τέτοιο είναι πολύ μακριά από τον δικό 
μου ψυχισμό. 

 

 

 

 



 
Πώς πιστεύετε ότι θα ενεργούσε η γυναίκα του ρόλου σας σήμερα, 
στον 21ο αιώνα; 

 
Χιονία Βλάχου (Κατινάκι): Δεν νομίζω πως μια τέτοια γυναίκα θα ενεργούσε 
διαφορετικά στον 21ο αιώνα, διότι η φρικτή πραγματικότητα στον κύκλο της 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης των γυναικών και γενικά η διεθνής σωματεμπορία, 
παρά τις φιλόδοξες και λιγότερο φιλόδοξες προσπάθειες καταπολέμησης, 
δυστυχώς παραμένει ακόμη και σήμερα το ίδιο βίαιη και απάνθρωπη.  

Ελένη Ευταξιάδου (Μαίρη): Θα έδινε σε όλους μια μούντζα και θα ξανάρχιζε τη 
ζωή της ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ! 

Ρούλα Ζάννια (Κατερίνα): Αν και η Κατερίνα είναι μια γυναίκα άλλης εποχής, ας 
μην γελιόμαστε, υπάρχουν πολλές Κατερίνες και σήμερα. Γυναίκες που δεν έχουν 
καταλάβει τη δύναμή τους και την εσωτερική τους ομορφιά. Αυτές θα ενεργήσουν 
με τον ίδιο τρόπο που ενεργεί η Κατερίνα. Θ' αφήσουν κάποιους να τις 
εκμεταλλευτούν και να τις περιφρονήσουν, αλλά θα βρουν ίσως το δρόμο τους εάν 
γνωρίσουν την αληθινή αγάπη. Θα την ακολουθήσουν και ίσως σωθούν. 

Δέσποινα Λειβαδινού (Ελένη): Η αντικειμενική πρόκληση της προσφυγιάς με την 
οποία ήρθε αντιμέτωπη η Ελένη είναι πραγματικότητα για πολλές γυναίκες και στις 
μέρες μας. Η κατάσταση όμως στην οποία περιήλθε η Ελένη ήταν συνέπεια και της 
ιδιοσυγκρασίας της. Η προδοσία από τον αγαπημένο της την κλόνισε βαθιά. Δεν 
νομίζω ότι στις μέρες μας μια αντίστοιχη Ελένη θα ενεργούσε διαφορετικά, μια και 
οι επιλογές της ήταν πρωτίστως αποτέλεσμα του επιβαρυμένου ψυχισμού της.  

Ελίτα Λεμονή (Μαρίνα): Στην εποχή μας ακόμα υπάρχουν γυναίκες που πέφτουν 
θύματα του αγοραίου έρωτα και δεν είναι εύκολο για αυτές να ξεφύγουν από τέτοια 
κυκλώματα. Στην περίπτωση της Μαρίνας, για να κάνουμε και λίγο χιούμορ, αν 
ήθελε να πιάσει τον Ντόρη της «στα πράσα», στις μέρες μας θα της ήταν πιο 
εύκολο με την ύπαρξη των κινητών τηλεφώνων! Ωστόσο, πιστεύω ότι ακόμα και αν 
ήξερε πως την απατάει δεν θα ήθελε να το παραδεχτεί, γιατί η αγάπη που του είχε 
ήταν μια όαση για εκείνη και της έδινε ελπίδες διαφυγής από τη μοίρα της, έστω και 
φρούδες. 

Έφη Τριγκίδου (Μυρσίνη): Οποιοσδήποτε άνθρωπος σε οποιονδήποτε αιώνα, 
όταν από θύμα μπορεί να γίνει θύτης, συνήθως αρπάζει την ευκαιρία αυτή και 
θυματοποιεί με τη σειρά του τον πρώην θύτη του. Η Μυρσίνη δεν έχει χρονικά όρια, 
ούτε γένος θηλυκό. Είναι ένας άνθρωπος που αγωνίζεται για το καλύτερο, για το 
τομάρι της, όπως λέει, έχοντας απογοητευτεί από όλους τους άλλους. 

             Μελίνα Χρυσάφη (Μαντάμ Παρή): Πιστεύω πως η Μαντάμ Παρή του 21ου αιώνα 
θα ήταν και πάλι μια οργανωμένη και επιτυχημένη επιχειρηματίας, με ακόμη πιο 
εξελιγμένες και εκλεπτυσμένες μεθόδους εκμετάλλευσης. Είμαι βέβαιη ότι θα είχε 
καταφέρει να χαλιναγωγήσει τη μοναδική της αδυναμία, τον έρωτα για έναν 
άνθρωπο, προκειμένου να θωρακίσει καλύτερα την κυριαρχία της και τα 
αποκτήματά της. Το αποτέλεσμα; Θα ζούσε νικήτρια μέσα στο άδειο κέλυφος του 
Εγώ - γιατί αυτό συμβαίνει όταν αποκλείουμε από τη ζωή μας το συναίσθημα και το 
Εσύ. 


