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Aπαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η ολική ή μερική 
αναπαραγωγή του παρόντος έργου με οποιοδήποτε μέσο ή 
τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό και ηχογράφησης, ή 
όπως αλλιώς χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη. 
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Πρόλογος 

 

 

 Ο Pirandello υποστηρίζει ότι η ζωή είναι μια πολύ θλιβερή 

φάρσα και το αιτιολογεί λέγοντας: «Έχουμε μέσα μας την 

ανάγκη να εξαπατούμε αδιάκοπα τον εαυτό μας, δημιουργώντας 

μια πραγματικότητα – μια για τον καθένα και ποτέ την ίδια για 

όλους – που κάθε τόσο αποδεικνύεται ότι είναι μάταιη και φα-

νταστική». 

 Αν η συνομιλία με τον εαυτό μας αντανακλά, όχι μόνο τη 

σχέση με τον εαυτό μας, αλλά και την προέκταση του εαυτού 

μας προς τον άλλο (εγώ – εσύ) και προς τους άλλους (κοινωνία), 

εμπεριέχει όλη τη φιλοσοφία του κόσμου και της ύπαρξης. Και 

αν το θέατρο είναι η πράξη που μετατρέπει τον κόσμο μας – 

εσωτερικό και εξωτερικό – σε γραφή, τότε ο κόσμος στο σύνολό 

του αντικατοπτρίζεται στη θεατρική εικόνα που η γραφή αυτή 

«ζωντανεύει». 

 Η ψυχαναλυτική μέθοδος για τη μελέτη του θεατρικού γί-

γνεσθαι θεωρεί το θέατρο ως την «άλλη σκηνή» όπου δίνεται η 

διαρκής μάχη ανάμεσα στο «εγώ», στο «υπερεγώ» και στο «εκεί-

νο». Τα θεατρικά πρόσωπα εξετάζονται ως τριχοτομημένα, και 

το έργο που επεξεργάζεται τη σχέση των τριών πτυχών του ασυ-

νειδήτου, μπορεί να αναλυθεί ως «μονόδραμα». 

 Στα τρία θεατρικά μονόπρακτα της τριλογίας του Νίκου 

Μανούδη με τίτλο: Συν-ΥΠΑΡΞΕΙΣ – Τρία θεατρικά έργα απο-

τυπώνεται με ευκρίνεια η πάλη ανάμεσα στις τρεις πτυχές του 

ασυνειδήτου (‘εγώ’, ‘υπερεγώ’, ‘εκείνο’) που προαναφέραμε. 
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 Εγώ: Όταν το ‘εγώ’ συνθλίβεται ανάμεσα στο ‘υπερεγώ’ και 

στο ‘εκείνο’, ανάμεσα δηλαδή στην κοινωνία με τους θεσμούς και 

τους συμβιβασμούς της από τη μια και στις εσώτερες επιθυμίες 

του από την άλλη, το άτομο αλλοτριώνεται. Η αλλοτρίωση αυτή 

του ατόμου συντελείται, όχι μόνο ως προς τους άλλους (‘εγώ’-

‘εσύ’) και την κοινωνία, αλλά και ως προς τον ίδιο του τον εαυτό. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αισθάνεται το άτομο δέσμιο της 

εικόνας του και να επιδιώκει την απόδραση από τη θλιβερή αυτή 

εικόνα, εξαπατώντας μάταια τη μοίρα του. Αντιμέτωπος με τα 

φαντάσματά του, ο άνθρωπος αντιπαραθέτει στη λογική ανα-

γκαιότητα την τάση φυγής προς το όνειρο, τις παιδικές αναμνή-

σεις, τη χαρά του έρωτα και της ζωής, το συμβολικό «πέ-

ταγμα». 

 Στον αντίποδα της λυτρωτικής απελευθέρωσης εμφανίζεται, 

ήδη από το πρώτο μονόπρακτο, το θέμα του θανάτου, ως δυναμι-

κό και λειτουργικό δρων, που με την υποβόσκουσα παρουσία του 

διαμορφώνει την ψυχική πορεία του ήρωα. Προσωποποιημένος 

επιφανειακά ως ο «άλλος» εαυτός ή ως «σύντροφος» του ήρωα, ο 

θάνατος αποτελεί επίσης μία «παρουσία εν τη απουσία του» στο 

δεύτερο μονόπρακτο με τίτλο «Το παιχνίδι της τύχης και του 

θανάτου».  

 Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι ο δρων Θάνατος ανιχνεύε-

ται στα έργα αυτά με τη διπλή του υπόσταση, με άλλα λόγια 

δηλώνεται και υποδηλώνεται σε δύο επίπεδα:  ως πραγματικός, 

βιολογικός θάνατος, αλλά και ως συμβολικός, ψυχικός θάνατος 

που αναδύεται από τα ενδότερα του εαυτού, κατά τη διάρκεια 

της ενδοσκόπησης. Αντανακλά κατ’ αυτόν τον τρόπο τη φροϋδική 

«ώθηση του ατόμου προς τον θάνατο», π.χ. η τάση και η από-

πειρα αυτοκτονίας του ήρωα, ως αποτέλεσμα της ενοχής του για 

το ατύχημα της γυναίκας του. 

 Τα συμπυκνωμένα νοήματα που ενυπάρχουν στο συνολικό 

θεατρικό έργο ολοκληρώνονται στο τρίτο μέρος της τριλογίας, το 
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οποίο φέρει τον τίτλο: «Ο Ηνίοχος είναι ακόμα εκεί». Το θέμα 

του χρόνου αποκτά πολυσήμαντες διαστάσεις, άλλοτε ως ευερ-

γεσία (αναμνήσεις, νοσταλγία ευτυχισμένων στιγμών) άλλοτε 

εντούτοις ως ζοφερός αντίπαλος (φόβος, ενοχές, αγχογένεση, 

κενό).  

 Παρακολουθούμε εδώ το παιχνίδι με πρωταγωνιστές τον 

χρόνο, τη φθορά που ο χρόνος επιφέρει, καθώς και τη διπλή όψη 

των πραγμάτων:  οι δύο όψεις του κεντρικού ήρωα που αναδύο-

νται μέσα από τον γνωστό μύθο του Φάουστ (της αιώνιας νεότη-

τας).  

 Όμως, πέρα από τις δύο όψεις του ήρωα, το παιχνίδι της 

πραγματικότητας και της ψευδαίσθησης αναπτύσσεται με συμ-

βολικό τρόπο αριστοτεχνικά από τον συγγραφέα, καθ’ όλη τη 

διάρκεια της τριλογίας. Σε μια αναμέτρηση με τη μοίρα, με το 

πεπρωμένο, η αλλοτρίωση του ατόμου είναι ολοκληρωτική, ο 

άνθρωπος όπως είπαν οι υπαρξιστές «είναι πεταμένος» μέσα σε 

έναν κόσμο που δεν του ανήκει και που είναι δυνατότερος από 

αυτόν.  

 Καταλύτης στο παιχνίδι των ψευδαισθήσεων είναι η πραγ-

ματικότητα του θανάτου, που σε τελευταία ανάλυση αποδεικνύε-

ται φορέας της καθολικής υπερ-αλήθειας του ανθρώπου και 

ρυθμιστής της μοίρας του: «τι μπορούμε να κάνουμε, Αφρο-

δίτη;...» 

  

Χάρις Σβαλίγκου 
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