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Ο ηθοποιός Κωνσταντίνος Γώγουλoς γράφει στο koutipandoras.gr με 

αφορμή το έργο «Περιμένοντας τον Γκοντό» του Σάμουελ Μπέκετ που 

ανεβαίνει από την ομάδα Σημείο Μηδέν στο θέατρο Άττις.  

 

17/10/2018 

Εστραγκόν : Πάμε 

Βλαντιμίρ : Δεν μπορούμε 

Εστραγκόν : Γιατί; 

Βλαντιμίρ : Περιμένουμε τον Γκοντό 

Εστραγκόν : (απελπισμένα) Α! 

Λίγο καιρό μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ο Μπέκετ γράφει το 

«Περιμένοντας τον Γκοντό». Ένα από τα σημαντικότερα κείμενα στην 

ιστορία της ανθρωπότητας, θα μου επιτρέψετε να γράψω. Πολλοί 

βιάστηκαν να κατατάξουν το έργο στο θέατρο του παραλόγου. Ήταν τόσο 

πρωτόγνωρος ο κόσμος του Μπέκετ με αποτέλεσμα πολλοί μελετητές να 

αδυνατούν να κάνουν την αντιστοιχία με ό, τι είχε γραφτεί ως τότε. 

Η αλήθεια είναι ότι ο Μπέκετ δεν έπλασε έναν κόσμο αναπαράστασης 

της πραγματικότητας που βιώνουμε  μέσα στον οποίο συμβαίνουν 

παράλογα πράγματα και καταστάσεις. Ο κόσμος του υπάρχει αυτούσιος. 

Δόμησε ένα σύμπαν με τους δικούς του κανόνες το οποίο παρουσιάζει 

μεγάλη συνέπεια και έχει μια πολύ στιβαρή δομή. 

Ο Μπέκετ κατόρθωσε σε έναν κόσμο απομαγευμένο να αγγίξει και να 

αφουγκραστεί τις τραγικότερες συχνότητες της ανθρώπινης συνθήκης.  

Βασικό στοιχείο του είναι η δομική αστοχία που παρουσιάζει ο άνθρωπος 

και σχετίζεται με την αδυναμία του να συνδεθεί με τον ίδιο του τον εαυτό, 

με την μνήμη του, με το πένθος και με τον Άλλο. Χωρίς να έχει τη διάθεση 

τα αντιμετωπίσει και να στρεβλώσει τα πράγματα κάτω από το πρίσμα 

μιας ηθικής και χωρίς να έχει διάθεση για νουθεσίες καταφέρνει να 

ερευνήσει με το κείμενό του όλο το φάσμα της τραγικωμικής κατάστασης 



του ανθρώπου. Ενός ανθρώπου κατακερματισμένου στον οποίο κυριαρχεί 

η αδυναμία έκφρασης και η αστοχία νοήματος. 

Ταυτόχρονα δεν λείπει και ο ιστορικός χρόνος. Είναι σαν ο συγγραφέας 

να παρακολουθεί τον κόσμο που έχει πλάσει από πολλές διαφορετικές 

οπτικές γωνίες ταυτόχρονα. Ο Βλαντιμίρ και ο Εστραγκόν που 

περιμένουν στη μέση του πουθενά αυτόν τον κύριο Γκοντό είναι 

ταυτόχρονα και «ολόκληρη η ανθρωπότητα» σε έναν κόσμο που είναι 

«γεμάτος από τις κραυγές μας» κι από «όλες τις νεκρές φωνές» όλων 

των ανθρώπων που πέρασαν και που θα περάσουν από τον κόσμο αυτόν. 

Τέλος, πολλοί είναι αυτοί που χαρακτηρίζουν τον Μπέκετ απλά έναν 

πεσιμιστή. Θεωρώ ότι αυτός ο χαρακτηρισμός αδικεί τον συγγραφέα και 

το έργο του. Δικαιότερος τίτλος είναι αυτός του τραγικωμικού. Ένας 

σύγχρονος τραγικός –κωμικός συγγραφέας που δίνει τη δυνατότητα σε 

αυτόν που θα έρθει σε επαφή με το έργο του να συνειδητοποιήσει τις πιο 

θεμελιώδεις και βαθιές πτυχές της ανθρώπινης δομής. Οποιαδήποτε 

αξίωση θέλουμε να έχουμε για έναν καλύτερο, δικαιότερο και πιο 

ουσιαστικό κόσμο μόνο μέσα από αυτή την συνειδητοποίηση μπορούμε 

να την έχουμε και να την πετύχουμε. 
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