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ΘΕΑΤΡΟ

Η πΑλίΡΡΟίΑ ΤΟυ ΣΕπΤΕμβΡΗ

Η Ρούλα Πατεράκη σκηνοθετεί την Ελένη Ερήμου και τον Αλέκο 
Συσσοβίτη στο θέατρο «Αμιράλ» στο ερωτικό δράμα «Η πα-
λίρροια του Σεπτέμβρη» της Δάφνης ντυ Μωριέ.

Η Ρούλα Πατεράκη είναι μια έμπειρη σκηνοθέτις, χωρίς συμπλέγματα 
«εμπορικού-καλλιτεχνικού». Έχει σκηνοθετήσει την Αλίκη Βουγιουκλάκη 
στη «Μελωδία της Ευτυχίας», την Μπέτη Αρβανίτη στα «Πικρά δάκρυα 
της Πέτρα φον Καντ» του Φασμπίντερ, την Κατερίνα Μαραγκού στο 
«Κουκλόσπιτο» του Ίψεν και τώρα, την επί πολλά χρόνια απούσα από 
τα θεατρικά μας πράγματα Ελένη Ερήμου, στο κλασικό ερωτικό δράμα 
της Δάφνης ντυ Μωριέ «Η παλίρροια του Σεπτέμβρη».

Μια υπέροχη παράσταση, που κυλάει σα νεράκι, αφού από την πρώ-
τη μέρα η σκηνοθέτις βρήκε το σωστό ρυθμό και ενορχήστρωσε τους 
καλούς ηθοποιούς με τη μαγική της μπα-
γκέτα. Δίδαξε στην πρωταγωνίστρια μια 
κουκλίστικη-κλοουνίστικη μιμική, αποφεύ-
γοντας έτσι το σκόπελο του εύκολου μελο-
δράματος. Η Ελένη Ερήμου κινήθηκε στη 
μακρόστενη σκηνή του θεάτρου «Αμιράλ» 
με μικρά, νευρικά, χορευτικά βηματάκια, 
δίνοντας έτσι το τέμπο στο οποίο κινήθη-
κε όλο το θέαμα. Ο Αλέκος Συσσοβίτης 
ερμήνευσε με γνήσια ρώμη και ενεργητι-
κότητα την εκρηκτική ιδιοσυγκρασία του 
αλκοολικού, ταλαντούχου ζωγράφου που 
κλήθηκε να υποδυθεί. Οι υπόλοιποι ηθο-

ποιοί έδεσαν τους ρόλους τους στο άρμα των δύο πρωταγωνιστών και 
παρασύρθηκαν από αυτούς σε έναν αγώνα ταχύτητας όπου δεν μπό-
ρεσαν να τους ξεπεράσουν και να διακριθούν. Κι αυτό ήταν ορθό από 
σκηνοθετικής πλευράς. Ρέουσα, η θεατρικότατη διασκευή του πρωτότυ-
που κειμένου που φιλοτέχνησε με άπειρη μαεστρία και γνώση η Ρούλα 
Πατεράκη, βασιζόμενη στη μετάφραση που εκπόνησε ο δοκιμασμένος 
στην τέχνη του Λόγου Αντώνης Γαλέος. 

Ωραία η ατάκα «καλά ουίσκια!» κατά το «καλά κρασιά!». Καταπληκτικά 
τα τρία κοστούμια της πρωταγωνίστριας, που φιλοτέχνησε η ταλα-
ντούχα Λουκία. Εντυπωσιακό το σκηνικό της Λ. Μότσιου με την οθό-
νη όπου η ταραγμένη θάλασσα και ο συννεφιασμένος ουρανός της 
Κορνουάλης συναγωνίζονται τους ανθρώπους σε κυκλοθυμίες και δι-

ακυμάνσεις. Λειτουργική η μουσική, διακριτι-
κοί οι φωτισμοί. 

Μια παράσταση που θα «δουλέψει» σε ένα 
θέατρο που είναι «πόρτα» για το θεατρόφιλο 
κοινό, το οποίο αναζητά μια ελαφρά ψυχαγω-
γική βραδιά μακριά από τα ασφυκτικά προβλή-
ματα της καθημερινότητας.
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