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ΘΕΜΑ

ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΡΑΛΟΓΟΥ
(του Παραλογισμού)
Εισαγωγή στην Ενότητα με το θέμα: Η Σκληρότητα από
Άνθρωπο σε Άνθρωπο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

4 Διδακτικές Περίοδοι

ΔΕΙΚΤΕΣ
ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ/ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Οι μαθητές:
1. Να κατανοούν την προέλευση του ορισμού «Θεάτρου του
Παραλόγου» και το αυθαίρετο του όρου.
2. Να αντιληφθούν συνοπτικά τις επιρροές που δέχθηκε το Θέατρο
του Παραλόγου.
3. Να αναφέρουν τον χρόνο, τον τόπο της εμφάνισης του.
4. Να κατανοούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αναπτύχθηκε το
Θεάτρο του Παραλόγου.
5. Να διακρίνουν τις δομικές και μορφολογικές διαφορές ανάμεσα
στο Θεάτρου του Παραλόγου και την κλασική δραματουργία. που
θέσπισε ο Αριστοτέλης
6. Να κατανοούν τους θεματικούς άξονες του θεάτρου του
Παραλόγου
7. Να γνωρίσουν τους τέσσερις (4) βασικούς εκπροσώπους του
είδους και δύο (2) έργα τους.
8. Να αντιληφθούν την επιρροή του είδους στο δυτικό θέατρο.
9. Να κατανοήσουν στοιχεία του έργου του Σάμουελ Μπέκετ και τη
θεματολογία των έργων του.
10. Να γνωρίσουν το έργο του Μπέκετ Περιμένοντας τον Γκοντό

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ
ΓΝΩΣΕΙΣ

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ
ΕΝΩΣΕΙΣ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ/
ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

Ανάλυση Χαρακτήρα (Συντελεστές θεάτρου)
Εξοικείωση με Παγωμένες Εικόνες - Αυτοσχεδιασμός
Ιστορία
Ψυχολογία: Εκφοβισμός
 Σκηνές Βίντεο Εκφοβισμού ‘Η Φωτογραφίες
(Ψυχολογικής, Λεκτικής, Σωματικής βίας).

Σκληρότητας

 Φωτογραφίες από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο
 Σύγχρονες φωτογραφίες από πόλεμο
 Φυλλάδια Θεωρίας
 Σκηνές από Έργα (Μπέκετ - Περιμένοντας τον Γκοντό, Λάκκυ /
Ιονέσκο – Ρινόκερο
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Πορεία Διδασκαλίας
1Ο ΔΙΩΡΟ
Δ/Ε: 1,2,3,4,6, 10

Α. Προθέρμανση - Εισαγωγή
Σημείωση: Μετά από κάθε άσκηση ο εμψυχωτής κάνει κάποιες ερωτήσεις χωρίς όμως να σπαταλήσει
πολύ χρόνο ώστε να διακοπεί η διάθεση για άσκηση από την ομάδα.

1. Θεατρική Άσκηση με θέμα «Η Δύναμη της Μάζας»: Μπορείς να Μπεις στον Κύκλο;»
(Ενδεικτικός χρόνος: 10’)

Η ομάδα σχηματίζει κύκλο και πιάνονται από τα χέρια. Ένα μέλος μένει εκτός του κύκλου
και προσπαθεί να μπει στο κέντρο, χωρίς βίαιες κινήσεις. Η ομάδα προσπαθεί να του
κλείνει κάθε είσοδο. Στο τέλος της άσκησης τίθενται ερωτήσεις και αναμένονται γενικές
απαντήσεις. Ο στόχος της άσκησης, σ’ αυτό το πρώτο στάδιο, είναι να δημιουργηθεί μια
πρώτη επίγνωση της δύναμης μιας μάζας ανθρώπων, που θα λειτουργήσει ως βάση για
συζήτηση αργότερα:
 Πώς αισθάνεστε που δεν σας αφήνουν να καθίσετε;
 Εσείς πώς αισθάνεστε που έχετε τη δύναμη να μην τον αφήνετε;
 Ποιοι λόγοι μπορεί να μας κάνουν να μη θέλουμε κάποιον στην παρέα μας;
2. Θεατρική Άσκηση: Παγωμένες Εικόνες (Ενδεικτικός χρόνος: 30’)
 Οι συμμετέχοντες κάθονται αμφιθεατρικά και πάει στην απέναντι άκρη και παίρνει μια
στάση παγωμένης εικόνας, με θέμα τη «δυστυχία». Αν ο εθελοντής δυσκολεύεται, ο
εμψυχωτής προτείνει ιδέες όπως οι πιο κάτω. Στη συνέχεια, οι μαθητές εκφράζουν
διάφορες απόψεις για το τι μπορεί να του/της συμβαίνει.
 το αρχικό «γλυπτό», μια γυναίκα/άντρας που κάθεται στο πάτωμα με μαζεμένα
πόδια, κρατάει ένα χαρτομάντηλο σφιχτά στα χέρια της και σκύβει προς τα
κάτω.
 Αγόρι/κορίτσι που κρατάει το κεφάλι της και κοιτάει προς τα κάτω.
 Κατόπιν, ο εμψυχωτής ζητάει από τρεις έως πέντε (3-5) εθελοντές να πάνε ένας-ένας και
να πάρουν κάποια στάση ως αναφορά το γλυπτό, η οποία να μην είναι φιλική, και αυτό
να φαίνεται επίσης και στην έκφραση του προσώπου τους. Αν οι εθελοντές
δυσκολεύονται, ο εμψυχωτής τους προτείνει χαμηλόφωνα ιδέες, όπως για παράδειγμα,
«Κοροϊδεύεις». Από τον τελευταίο, ο εμψυχωτής ζητάει να πάρει θέση
αποδοχής/συμπαράστασης προς το άτομο.
 Ακολούθως, ο εμψυχωτής ζητάει από τους συμμετέχοντες να παρατηρήσουν την εικόνα
και να πουν τις απόψεις τους, σχετικά με το ποια φαίνεται να είναι η στάση του κάθε
ενός (περιφρονούν, κοροϊδεύουν κλπ.) και να δώσουν και μια κατάσταση που
απεικονίζει το γλυπτό.
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 Στη συνέχεια, ζητάει από τους θεατές να πάνε και να μετατρέψουν την εχθρική στάση του
κάθε αγάλματος σε θετική, και επιπλέον να ζητήσουν και αλλαγή στην έκφραση τους.
Τώρα το γλυπτό έχει αλλάξει ‘διάθεση’.
 Αφού γίνει αυτό, για να δουν τη διαφορά οι παίκτες, ο εμψυχωτής ζητάει από τα
αγάλματα να κρατήσουν τη θετική στάση του σώματος, αλλά να πάρουν τις εχθρικές
εκφράσεις. Και πάλι η διάθεση της εικόνας αλλάζει. Αυτό καταδεικνύει τη δύναμη της
μιμικής.


Καταλήγουν σε διάφορες ιδέες για το θέμα που αναδεικνύει η Παγωμένη εικόνα. Όταν
ειπωθούν οι ιδέες, ο εμψυχωτής κάνει ερώτηση, «Ποια πιστεύετε ότι είναι η ρίζα αυτής
της συμπεριφοράς;», και επικεντρώνεται στην ‘έλλειψη επικοινωνίας’:
 Πόσοι από εσάς προσπάθησαν να μιλήσουν για κάποιο πρόβλημα τους σε κάποιον
«φίλο» και ένοιωσαν ότι δεν τους καταλάβαιναν; Μπορείτε να αναφέρετε
περιπτώσεις που έτυχαν σε σας τους ίδιους ή το είδατε να συμβαίνει σε άλλους;



Αυτή η τελευταία παρατήρηση οδηγεί στην επόμενη άσκηση η οποία μπορεί να γίνει υπό
τύπου «Ενόρκων και Δικαστών».

3. Θεατρική Άσκηση: Η Καλή, η Κακή και η Ανόητη Συμβουλή (Ενδεικτικός χρόνος: 15’)
Τρεις εθελοντές αναλαμβάνουν το ρόλο του ψυχολόγου/φίλου και κάθονται στη σειρά (ή στο
πάτωμα) και αποφασίζουν ποιος θα παρέχει την Καλή, Κακή και Ανόητη συμβουλή. Οι
υπόλοιποι, που αποτελούν τους θεατές, κάνουν ερωτήσεις ή θέτουν προβλήματα για τα
οποία χρειάζονται συμβουλή. Μπορεί να μοιραστούν και ενδεικτικές κάρτες ώστε να
εμψυχώσουν την ανταπόκριση στην άσκηση. Π.χ.










Με άφησε ... Τι να κάνω;
Με κτυπάει αλλά με αγαπάει. Πως μπορώ να τον κάνω να σταματήσει;
Ζηλεύει φοβερά. Όποιον/αν μιλήσω, ότι και να φορέσω ...
Θέλουν να σπουδάσω αλλά εγώ θέλω να βρω απλώς μια δουλειά.
Βγήκα έξω κρυφά, και τελικά μας έπιασε η αστυνομία γιατί η φίλη μου δεν είχε
δίπλωμα. Και τώρα πώς να τηλεφωνήσω στους γονείς μου.
Ο φίλος σας έχει μεθύσει και θέλει να οδηγήσει το αυτοκίνητο. Τι κάνετε;
Μόλις τα έφτιαξες με το αγόρι των ονείρων σου.
Μόλις γύρισες από το νοσοκομείο όπου είναι άρρωστη η γιαγιά σου.
Μόλις είδες ένα φίδι.

Β. Εκμαίευση των Χαρακτηριστικών του Παραλόγου (Ενδεικτικός χρόνος: 15’)
1. Αφού γίνουν οι ασκήσεις ακολουθεί συζήτηση για τους λόγους που υπάρχει ‘αποκλεισμός’,
που συχνά φτάνει στα όρια του Εκφοβισμού - της Βίας - Απόρριψης ξένου - Σκληρότητας. Ο
στόχος των ερωτήσεων αποσκοπεί στην εκμαίευση των χαρακτηριστικών του Θεάτρου του
Παραλόγου:
 Ποιοι λόγοι μπορεί να μας κάνουν να μη θέλουμε κάποιον στην παρέα μας; Γιατί μπορεί
να απομονώνεται ένα άτομο;
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o Κοινωνικός Ρατσισμός: Λεφτά – Μόρφωση – Θρησκεία – Δουλειά – Ρούχα – Ακριβά
αντικείμενα - Φοράει παλιά ρούχα – Φόρεσε διαφορετικές κάλτσες - Δε έχει
οικονομική άνεση – Ένας γονιός έχει καταδικαστεί για κάτι – Ενδιαφέρεται πολύ
για τα μαθήματα του (σπασίκλας) – Έχει επιπλέον κιλά. – Ναρκωτικά – Εϊτς - κλπ ...
o Φυλετικός Ρατσισμός: Άλλο χρώμα, Άλλη θρησκεία, Άλλη χώρα
 Τι νομίζετε ότι προκαλούν αυτή τη συμπεριφορά;







Φόβος πάνω απ’ όλα.
Έλλειψη Ενσυναίσθησης Τι σημαίνει; Πώς εκδηλώνεται; Αναφορά στην
αυτογνωσία και αυτοβελτίωση.
Ρατσισμός  Τι είναι ρατσισμός; Είδη ρατσισμού. Πώς βλέπουν οι ίδιοι τα
πράγματα κλπ.
Έλλειψη κατανόησης  Τι σημαίνει; Πώς εκδηλώνεται;
Εγωκεντρισμός  Τι σημαίνει; Πώς εκδηλώνεται;
Σκληρότητα προς τους άλλους κλπ.  Τι σημαίνει; Πώς εκδηλώνεται; Αυτή η
σκληρότητα μπορεί να εκδηλωθεί και με άλλους τρόπους και σε άλλα θύματα που
δεν ανήκουν στο ανθρώπινο είδους. Ποιους; (Ζώα, …)
(Διανέμονται Φωτογραφίες που απεικονίζουν την Σκληρότητα: Ψυχολογική,
Λεκτική, Σωματική βία σε ανθρώπους και ζώα)

 Πώς μπορεί κάποιος να αντιδράσει σε αυτή την συμπεριφορά αν είναι θύτης; Αν είναι
μάρτυρας σε τέτοιο περιστατικό;
 Πώς αποφεύγεται μια τέτοια κατάσταση;
 Πώς μπορεί να προστατευτεί κάποιος;
 Γιατί δεν αντιδρούμε;
Ενδεικτικές απαντήσεις: Η δύναμη της μάζας. Δεν θέλουμε να είμαστε διαφορετικοί από
τους άλλους, έστω κι αν δεν μας αρέσει. Το «φαίνεσθαι» είναι πιο σημαντικό. Σύνδεση με
την καθημερινή ζωή.
 ΠΟΙΟΙ ΕΚΦΟΒΙΖΟΥΝ;
o ΠΑΘΗΤΙΚΑ – Εσωστρέφεια – Συναίσθημα της ντροπής + της ματαίωση  Συνδυάζονται με
το συναίσθημα του τρόμου.
o ΟΥΤΕ ΦΥΣΙΚΟΙ ΗΓΕΤΕΣ, ΟΥΤΕ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ. Κυριαρχούν μέσω ισχύος οι θύτες.

 ΑΙΤΙΕΣ
o ΔΕΝ προέρχονται από ΔΙΑΛΥΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ – Αλλά από οικογένειες που
επικρατεί το επιθετικό πρότυπο στην επιβολή ιδεών ... ποιος θα επικρατήσει μέσω επιβολής.
o Επίσης, ΓΟΝΕΙΣ που διαιωνίζουν τη θυματοποίηση μέσω υπερ-προστατευτικότητας. Δεν
αποκτούν τις δεξιότητες της αντιμετώπισης/επίλυσης προβλημάτων.

 ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
 ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΑΝΟΧΗτο μήνυμα προς τους μαθητές. Άλλα μέτρα στον τομέα της
πρόληψης.
 60-70% μείωση αν καταφέρουμε να αποκτήσουν φίλους – επικοινωνιακές δεξιότητες.
 Επιτήρηση / Ενημέρωση
 Ναι στην τιμωρία ... αλλά
 Εμπλοκή της οικογένειας / επιτήρηση παιδιού στο σπίτι / στο σχολείο / να περάσει από
συμβουλευτική, όχι απαραίτητη η ψυχοθεραπεία / ίσως μέσω κάποιου καθηγητής με τον
οποίο αισθάνεται κοντά.
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2. Χαρακτηριστικά του Θεάτρου του Παραλόγου:
 Ο εμψυχωτής συνδέει τον εκφοβισμό με το παράλογο και εισαγάγει έτσι τα στοιχεία του

θεάτρου του παραλόγου, τοποθετώντας φωτογραφίες Β’ Παγκοσμίου Πολέμου στο
πάτωμα: «Αυτά ακριβώς, αλλά σε αβάστακτο βαθμό, ήταν και τα συναισθήματα των
ανθρώπων αμέσως μετά τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο. Έχουν πεινάσει, έχουν σκοτωθεί,
έχουν χάσει ανθρώπους, έχουν χάσει το βιός τους, χιλιάδες είναι ανάπηροι κλπ.». Και
αυτά τα συναισθήματα επηρέασαν ένα είδος θεάτρου που λέγεται το «Θέατρο του
Παραλόγου». Που εκφράζεται κυρίως στην έλλειψη Ονείρου Ζωής και στόχων. Δεν
υπάρχει θεός. Όλα είναι κατεστραμμένα».

 Ο εμψυχωτής γράφει στον πίνακα «Αποτελέσματα του Β’ Παγκοσμίου πολέμου» και
σημειώνει τις απαντήσεις των μαθητών: Π.χ. φτώχεια, πείνα, υλικές καταστροφές,
ατομική βόμβα, ανασφάλεια κλπ. Τους επαναλαμβάνει τη από ανέκαθεν σχέση εποχής
και θεάτρου, και εκμαιεύει τα βασικά χαρακτηριστικά του είδους που εκδηλώνονται
εξαιτίας της μεταπολεμικής εποχής: Π.χ. Αδράνεια – έλλειψη στόχων και ονείρων –
απαισιοδοξία – σκληρότητα - κενολογία – επαναλήψεις – ασαφής χώρος και χρόνος –
γκροτέσκο στοιχεία - κλπ.
3. Εισαγωγή στο θεατρικό έργο Περιμένοντας τον Γκοντό: Περίληψη και Σκηνικά (Ενδεικτικός
χρόνος: 20’)
 Η ομάδα χωρίζετε σε τέσσερις ομάδες, και κάθονται κυκλικά. Σε τέσσερα μέρη χωρίζεται
και η περίληψη του έργου. Επιπρόσθετα, επιλέγονται και μια φωτογραφία παράστασης
που αντιστοιχεί στο κάθε μέρος, και οι οποίες τοποθετούνται στο κέντρο. Η κάθε ομάδα
παίρνει ένα κομμάτι της περίληψης και πρέπει να αποφασίσει ποιο σκηνικό ταιριάζει στο
δικό της κομμάτι.
 Αφού αποφασίσουν η κάθε ομάδα διαβάζει την περίληψη της φωναχτά και δείχνει το
σκηνικό που πιστεύει ότι ταιριάζει στο κομμάτι τους. Όταν τελειώσει το διάβασμα όλοι οι
συμμετέχοντες ξέρουν την υπόθεση του έργου ο εμψυχωτής εκμαιεύει τις ακόλουθες
πληροφορίες:
 Τι είδους έργο νομίζετε ότι είναι: Κωμωδία, Δράμα, Τραγωδία; Παρωδία; Τι στοιχεία
παρατηρείται που σας οδηγούν σε αυτό το συμπέρασμα;
 Ποια είναι η θεματολογία του;
 Ποια είναι η σχέση της θεματολογίας του έργου με την μεταπολεμική κατάσταση;


Σκληρότητα ανθρώπου προς άνθρωπο.



Παθητικότητα – Περιμένω κάποιον να με βγάλει από το αδιέξοδο γιατί μόνος δεν μπορώ.



Η Μοναξιά και η Αποξένωση αναγκάζει πολλούς να ομαδοποιηθούν – να χάσουν την ατομικότητα
τους – να γίνουν ένα με τη μάζα. Δίνει ευκαιρίες σε ανθρώπους σαν τον ΧΙΤΛΕΡ να κυριαρχήσουν.
Ιονέσκο-Ρινόκερος.



Η Έλλειψη Επικοινωνίας κυριαρχεί και στις πράξεις και στο Λόγο  σπαστός ο λόγος του Μπέκετ.



Υπαρξιακά Αδιέξοδα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Συντρέχουσα.
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2Ο ΔΙΩΡΟ
Δ/Ε: 5,9,7,8

Α. Επανάληψη του προηγούμενου μαθήματος (Ενδεικτικός χρόνος: 20’)
1. Θεατρική Άσκηση με θέμα «Η Δύναμη της Μάζας»: π.χ. Το Κύμμα
2. Προβολή σκηνών από το έργο Περιμένοντας τον Γκοντό.
Μέσω της προβολής οι συμμετέχοντες εκφράζουν τις απόψεις τους με στόχο (Δ/Ε:
1,2,3,4,6, 10):


Να επαναλάβουν τη θεματολογία των έργων του Παραλόγου από το προηγούμενο
μάθημα.



Να ξαναθυμηθούν τις συνθήκες εποχής που το δημιούργησαν.



Να γνωρίσουν τα στοιχεία του έργου του και τη θεματολογία των έργων του: η
καρικατούρα, η σκληρότητα, η έλλειψη δράσης, η τεμαχισμένη γλώσσα κλπ.



Να αναδυθούν οι δομικές και μορφολογικές διαφορές ανάμεσα στο Θεάτρου του
Παραλόγου και την κλασική δραματουργία. που θέσπισε ο Αριστοτέλης.



Αναφορά και συσχετισμός της σκηνοθεσίας σε σχέση με τα: Θεματολογία, Ερμηνεία,
Κοστούμια, Σκηνικά, Φωτισμό

Β. Ανάγνωση Σκηνής  Αυτοσχεδιασμός (Ενδεικτικός χρόνος: 20’)
1. Αφού σχηματιστούν οι ομάδες της προηγούμενης φορά, διανέμεται η σκηνή από το έργο
του Μπέκετ Περιμένοντας τον Γκοντό.
Η σκηνή διαβάζεται δυνατά και επισημαίνονται τα ευρήματα των συμμετεχόντων σε
σχέση με τα στοιχεία του θεάτρου του Παραλόγου και τα χαρακτηριστικά του έργου του
Μπέκετ. Παράλληλα γίνεται:


Αναφορά στους χαρακτήρες και ανάλυση τους



Αναφορά στα στοιχεία της γραφής του Μπέκετ και πώς αυτά εκφράζουν τη
θεματολογία του έργου του: Γλώσσα, Επαναλήψεις κλπ.

2. Στο τέλος της ανάγνωσης, ο καθηγητής μπορεί να δείξει και άλλες φωτογραφίες του
έργου. Παράλληλα, επικαιροποιεί τα στοιχεία του θεάτρου του Παραλόγου, και αναφέρει
την επιρροή του είδους στο δυτικό θέατρο.
3. Διανέμονται σύντομες περιλήψεις από άλλους τρεις (3) θεατρικούς συγγραφείς του
θεάτρου Παραλόγου (Ιονέσκο, Άλμπυ κλπ.) και ζητείται από τις ομάδες να εντοπίσουν το
θέμα του έργου και τα χαρακτηριστικά του Θεάτρου του Παραλόγου.
4. Παρουσίαση της σκηνής από το έργο Περιμένοντας τον Γκοντό (Ενδεικτικός χρόνος: 25’)
Οι ομάδες ετοιμάζουν και παρουσιάζουν τη σκηνή από το έργο/μέρος της
σκηνής/κάποιων στίχων με όποιον τρόπο παρουσίασης (performance style) επιλέξουν.
5. Σχολιασμός των παρουσιάσεων σε σχέση με τα στοιχεία του θεάτρου του Παραλόγου.
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Γ. Φυλλάδια Θεωρίας (Ενδεικτικός χρόνος: 20’)


Διανέμονται τα φυλλάδια θεωρίας και αναθέτεται εργασία στο σπίτι με στόχο την
κατανόηση του θεωρητικού υπόβαθρου του.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Συντρέχουσα.
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ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΓΚΟΝΤΟ
ΜΠΕΚΕΤ
Δίπρακτη ιλαροτραγωδία με 5 πρόσωπα ( 4 άνδρες και 1 αγόρι)

Υπόθεση του έργου

Ο μύθος του παραβάλλει δυο ημέρες από τη ζωή δύο αλητών, του Βλαδίμηρου και
του Εστραγκόν, που σε κάποιο ερημικό δρόμο συναντιούνται κοντά σε ένα μονάχα
ξερό δέντρο. Εκεί κάθονται, συζητούν για διάφορα θέματα, τσακώνονται και το
κυριότερο ανακαλύπτουν ότι περιμένουν έναν άνδρα, που ονομάζεται Γκοντό, ο
οποίος τους είναι εντελώς άγνωστος κι όμως έχουν εναποθέσει όλη τους τη
δραστηριότητα και την ελπίδα πάνω του. Ωστόσο περνώντας η μέρα ο Γκοντό δεν
εμφανίζεται. Αντιθέτως απ’ το μέρος τους περνάει ένα περίεργο ζευγάρι αφέντη
και δούλου ο Πότζο και ο Λάκι: ο πρώτος πηγαίνει στην αγορά για να πουλήσει τον
δεύτερο, που είναι δούλος του.

Sam Coppola and Joseph Ragno in Waiting for Godot
(Photo © Joan Marcus)
Διαθέσιμο στο: http://www.theatermania.com/new-york-city-theater/reviews/11-2005/waiting-for-godot_7122.html.
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Ο Πότζο κι ο Λάκυ είναι δεμένοι μεταξύ τους μ’ ένα σκοινί σε μια ουσιαστικά
σαδομαζοχιστική σχέση, στην οποία οι ρόλοι αλλάζουν συνεχώς. Το βέβαιο και το
παράδοξο είναι ότι δεν μπορεί να εννοηθεί ο ένας χωρίς τον άλλο. Το παράξενο
ζευγάρι συμβάλλει στο να περάσει λίγο ο χρόνος της αναμονής για τους δυο
αλήτες. Ο Πότζο συζητάει με το Βλαντιμίρ και τον Εστραγκόν όσο ο Λάκι τους
διασκεδάζει και στη συνέχεια φεύγουν. Στη συνέχεια, εμφανίζεται ένα αγόρι που
λέει στο Βλαντιμίρ ότι είναι αγγελιαφόρος του Γκοντό: ο Γκοντό δε θα 'ρθει σήμερα,
αλλά σίγουρα θα έρθει αύριο. Αφού φύγει το αγόρι, οι δυο άνδρες αποφασίζουν να
φύγουν, αλλά δεν μετακινούνται καθώς πέφτει η αυλαία της πρώτης μέρας του
πρώτου μέρους του έργου.

Tom Rooney and Stephen Ouimette, 2013
Διαθέσιμο στο: http://www.myentertainmentworld.ca/site/wp-content/uploads/2013/11/Godot-cast-2.jpg
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Την επομένη, ο Βλαντιμίρ κι ο Εστραγκόν συναντιούνται ξανά κοντά στο δέντρο
περιμένοντας τον Γκοντό. Η δεύτερη όμως μέρα και το δεύτερο μέρος του έργου
δεν θα είναι παρά μια οδυνηρή επανάληψη της προηγούμενης με ασήμαντες
διαφορές, όπως τα φύλλα που έχουν πέσει απ’ το δέντρο ή το γεγονός ότι στην
επανεμφάνιση του αφέντη και του δούλου, Πότζο και ο Λάκι, μόνο που αυτή τη
φορά ο πρώτος τυφλός κι ο δεύτερος μουγκός. Ο Πότζο δε θυμάται τη συζήτηση με
τους δυο άνδρες το προηγούμενο βράδυ, φεύγει μαζί με το Λάκι και οι δυο άνδρες
συνεχίζουν να περιμένουν.

Copyright:Geraint Lewis 07831413452 Fees apply
Διαθέσιμο στο: http://www.stageandcinema.com/2015/01/27/waiting-for-godot-court/
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Το έργο κλείνει στο τέλος της δεύτερης μέρας με το αγόρι να ξανάρχεται για να
διαβεβαιώσει ξανά ότι ο Γκοντό θα έρθει την επόμενη μέρα και επιμένει ότι δε
μίλησε χτες με τον Βλαντιμίρ. Οι δυο άνδρες αποφασίζουν να αυτοκτονήσουν,
κρεμώμενοι από το δέντρο, αλλά αποτυγχάνουν, γιατί σαν "σχοινί" έχουν μόνο τη
ζώνη του ενός. Αποφασίζουν να φύγουν, αλλά η αυλαία πέφτει και κανείς από τους
δυο δεν έχει φύγει από τη θέση του. Διαφαίνεται όμως ότι οι δυο ήρωες
προτίθενται να αναζητήσουν καταφύγιο για τη νύχτα προκειμένου να επιστρέψουν
την άλλη μέρα για να συνεχίσουν το μαρτύριο της αναμονής.

Hugo Weaving and Richard Roxburgh in Sydney Theatre Company's Waiting for Godot Photograph: Lisa
Tomasetti/STC
Διαθέσιμο στο: https://jolitson.com/2013/11/25/waiting-for-godot/

Terry Meddows, Hayden Benbenek and Gary Wayne Barker in “Waiting For Godot” at STLAS.
Διαθέσιμο στο: https://www.riverfronttimes.com/stlouis/godot-strong-against-the-dramatic-backdrop-of-recentevents-st-louis-actors-studio-nails-beckett/Content?oid=2503094
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