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"Αγαπητή Ελένα εργκέεβνα".  

Πρεμιέρα στη σκηνή της Εταιρείας Μακεδονικών πουδών, 

στη Θεσσαλονίκη  

 
τις 30 Απριλίου 2017, σπουδαστές και καθηγητές 
του κέντρου ρωσικής γλώσσας και πολιτισμού 
«Russian Word» παρευρέθηκαν στο Θέατρο της 
Εταιρείας Μακεδονικών πουδών, στην πρεμιέρα 
της παράστασης «Αγαπητή Ελένα εργκέεβνα», 

βασισμένης στο ομώνυμο έργο της Λιουντμίλα 
Ραζουμόφσκαγια. Να σημειώσουμε, ότι πρόκειται 
για έργο γνώριμο στο Ρώσο θεατή λόγω της 
μεταφοράς του στην οθόνη από το σκηνοθέτη του 
κινηματογράφου Έλνταρ Ριαζάνωφ. 

 
Η ελληνική παράσταση, σε σκηνοθεσία Ελένης 
κότη, δεν άφησε κανέναν αδιάφορο απέναντι στη 
μοίρα του δασκάλου, ο οποίος εξελίσσεται σε θύμα 
των πονηρών βλέψεων των μαθητών. Η σύγκρουση 
των γενεών, ζητήματα συνείδησης, ήθους και 
ευθύνης, είναι αυτά που θίγει το έργο και όλα 
εκείνα, που αποτελούν μάστιγα όχι μόνο χρόνων 
του παρελθόντος αλλά και της σύγχρονης εποχής. 
Η επικαιρότητα των αναδυόμενων προβλημάτων - 
έξω και πέρα από το χώρο και το χρόνο - προκαλεί 
το ενδιαφέρον τόσο στη Ρωσία όσο και εκτός των 
συνόρων αυτής.  

 
Παρά την αρχική ευχάριστη νότα της, η ιστορία 
γρήγορα μεταβάλλεται σ’ ένα αληθινό δράμα, που, 
καθώς μαίνεται, επιβάλλει στον καθέναν από εμάς 
να συλλογιστεί για το τι είναι ηθική και τι δίκαιο 
και σωστό. Και στην απουσία αμοιβαίας 
κατανόησης ανάμεσα στις δύο γενιές, που 
εκτυλίσσεται μπροστά σου, είναι απλώς αδύνατο να 

μην συμπάσχεις με τους βασικούς χαρακτήρες και 
να μη βιώσεις την τραγωδία σε όλη της την έκταση.   
Ανεξίτηλη εντύπωση προκάλεσαν οι ερμηνείες των 
ηθοποιών της Ομάδας Nama του Θεάτρου Επί 
Κολωνώ και ειδικότερα η Αριέττα Μουτούση, που 

υποδύθηκε την κεντρική ηρωίδα Ελένα 
εργκέεβνα, καθώς επίσης και οι Γ. Λεάκος, Μ. 
Πανάδης, Χρ. Κοντογεώργης και Ηρώ Πεκτέση 
στους ρόλους των μαθητών στα χρόνια της 
οβιετικής Ένωσης. τη μνήμη των θεατών 
ιδιαίτερα αποτυπώθηκε ο Γ. Λεάκος, ο οποίος 
ενσάρκωσε με μοναδικό τρόπο τον ιδεολογικό 
ηγέτη και συνάμα υποκριτή και αχρείο Βαλόντια, 
που επιχειρεί με κάθε τρόπο να πετύχει τους 
στόχους του, θυσιάζοντας τις τύχες, τις ζωές των 
άλλων ανθρώπων. υγκεκριμένα, με τον ηθοποιό 
που υποδύθηκε το βασικό χαρακτήρα, καταφέραμε 
να συνομιλήσουμε στα παρασκήνια μετά το τέλος 
της παράστασης. Αφού μοιράστηκε μαζί μας τις 
απόψεις του για την κεντρική ιδέα του έργου και 
μας μίλησε λεπτομερώς για την προετοιμασία του 
ενόψει του συγκεκριμένου ρόλου, ο Γ. Λεάκος 
εξέφρασε την ευχή, ότι μπόρεσε να αγγίξει σε 

βάθος τις καρδιές των θεατών.   
 

 
 

Θα θέλαμε να επισημάνουμε, ότι η 

παρακολούθηση επί σκηνής παράστασης, 
βασισμένης σε σύγχρονο έργο της ρωσικής 
λογοτεχνίας,  διακρινόμενης, μάλιστα, για τη 
διαχρονική επικαιρότητά της ακόμη και στις μέρες 
μας, τόσο στη Ρωσία όσο και στην Ελλάδα, είναι 
κάτι θαυμάσιο.  
Ευχαριστούμε την Ομάδα Nama του Θεάτρου Επί 
Κολωνώ για τη σπουδαία δουλειά τους και για τα 
συναισθήματα, που χάρισαν σε όλους εμάς, τους 
σπουδαστές και τους καθηγητές του κέντρου 
ρωσικής γλώσσας και πολιτισμού «Russian Word»! 
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