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Πρόλογος 

Ερχόμαστε από μια σκοτεινή άβυσσο καταλήγουμε σε μια σκοτεινή 
άβυσσο το μεταξύ φωτεινό διάστημα το λέμε Ζωή. Ευθύς ως γεννηθούμε, 
αρχίζει κι η επιστροφή, ταυτόχρονα το ξεκίνημα κι ο γυρισμός, κάθε 
στιγμή πεθαίνουμε. Γι αυτό πολλοί διαλάλησαν: Σκοπός της ζωής είναι ο 
θάνατος. Μα κι ευθύς ως γεννηθούμε, αρχίζει κι η προσπάθεια να 
δημιουργήσουμε, να συνθέσουμε, να κάμουμε την ύλη ζωή, κάθε στιγμή 
γεννιόμαστε. Γι’ αυτό πολλοί διαλάλησαν: Σκοπός της εφήμερης ζωής 
είναι η αθανασία. 
Στα πρόσκαιρα ζωντανά σώματα τα δυο τούτα ρέματα παλεύουν: 
α) ο ανήφορος, προς τη σύνθεση, προς τη ζωή, προς την αθανασία 
β) ο κατήφορος, προς την αποσύνθεση, προς την ύλη, προς το θάνατο…. 

ΠΡΩΤΟ ΧΡΕΟΣ 
…Μα εγώ, ο Νους, με υπομονή, με αντρεία, νηφάλιος μέσα στον ίλιγγο,
ανηφορίζω. Για να μην τρεκλίσω να γκρεμιστώ, στερεώνω απάνω στον 
ίλιγγο σημάδια, ρίχνω γιοφύρια, ανοίγω δρόμους, οικοδομώ την άβυσσο. 
Αργά, με αγώνα, σαλεύω ανάμεσα στα φαινόμενα που γεννώ, τα 
ξεχωρίζω βολικά, τα σμίγω με νόμους και τα ζεύω στις βαριές 
πραχτικές μου ανάγκες.Βάνω τάξη στην αναρχία, δίνω πρόσωπο, το 
πρόσωπο μου, στο χάος. 
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Δεν ξέρω αν πίσω από τα φαινόμενα ζει και σαλεύει μια μυστική, 
ανώτερη μου ουσία. Κι ούτε ρωτώ δε με νοιάζει. 
Γεννοβολώ τα φαινόμενα, ζωγραφίζω με πλήθια χρώματα φανταχτερά, 
γιγάντιο ένα παραπέτασμα μπροστά από την άβυσσο. Μη λες: «Αναμέρισε 
το παραπέτασμα, να δω την εικόνα!» Το παραπέτασμα, αυτό είναι η 
εικόνα. 
Είναι ανθρώπινο έργο, πρόσκαιρο, παιδί δικό μου, το βασίλειο μου 
ετούτο. Μα είναι στέρεο, άλλο στέρεο δεν υπάρχει, και μέσα στην 
περιοχή του μονάχα μπορώ γόνιμα να σταθώ, να χαρώ και να δουλέψω. 
Είμαι ο αργάτης της άβυσσος. Είμαι ο θεατής της άβυσσος. Είμαι η 
θεωρία κι η πράξη. 
Είμαι ο νόμος. Όξω από μένα τίποτα δεν υπάρχει…. 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΧΡΕΟΣ 

Ψυχανεμίζουμαι πως κι η μαχόμενη ουσία πολεμάει πίσω από τα 
φαινόμενα να σμίξει με την καρδιά μου. Μα το σώμα στέκεται ανάμεσα και 
μας χωρίζει. Ο νους στέκεται ανάμεσα και μας χωρίζει. 
Ποιο είναι το χρέος μου; 
Να συντρίψω το σώμα, να χυθώ να σμίξω με τον Αόρατο. Να σωπάσει ο 
νους, ν’ ακούσω τον Αόρατο να φωνάζει. 
Περπατώ στ’ αφρόχειλα της άβυσσος και τρέμω. Δυο φωνές μέσα μου 
παλεύουν. 
O νους: «Γιατί να χανόμαστε κυνηγώντας το αδύνατο; Μέσα στον ιερό 
περίβολο των πέντε αιστήσεων χρέος μας ν’ αναγνωρίσουμε τα σύνορα 
του ανθρώπου.» 
Μα μια άλλη μέσα μου φωνή, ας την πούμε έχτη δύναμη, ως την πούμε 
καρδιά, αντιστέκεται και φωνάζει: 
«Όχι! Όχι! Ποτέ μην αναγνωρίσεις τα σύνορα του ανθρώπου! Να σπας 
τα σύνορα! Ν’ αρνιέσαι ό,τι θωρούν τα μάτια σου! 
Να πεθαίνεις και να λες: Θάνατος δεν υπάρχει!» 

ΤΡΙΤΟ ΧΡΕΟΣ 
…Η καρδιά δε βολεύεται. Χέρια χτυπούν απόξω από τη φυλακή της, 
φωνές ερωτικές αφουγκράζεται στον αγέρα κι η καρδιά, γιομάτη ελπίδα, 
αποκρίνεται τινάζοντας τις αλυσίδες και σε μιαν αστραπή της φαίνεται 



πως έγιναν οι αλυσίδες φτερούγες. 
Μα γρήγορα η καρδιά πέφτει πάλι αιματωμένη, έχασε πάλι την ελπίδα και 
την ξαναπιάνει ο Μέγας Φόβος. 
Καλή η στιγμή, παράτα πίσω σου το νου και την καρδιά, τράβα μπροστά, 
κάμε το τρίτο βήμα. 
Γλίτωσε από την απλοϊκή άνεση του νου που βάνει τάξη κι ελπίζει να 
υποτάξει τα φαινόμενα. Γλίτωσε από τον τρόμο της καρδίας που ζητάει 
κι ελπίζει να βρει την ουσία. 
Νίκησε το στερνό, τον πιο μεγάλο πειρασμό, την ελπίδα. Τούτο είναι το 
τρίτο χρέος… 
Χρέος σου, ήσυχα, χωρίς ελπίδα, με γενναιότητα, να βάνεις πλώρη κατά 
την άβυσσο. Και να λες: Τίποτα δεν υπάρχει! 
Τίποτα δεν υπάρχει! Μήτε ζωή, μήτε θάνατος. Κοιτάζω την ύλη και το 
νου σα δυο ανύπαρχτα ερωτικά φαντάσματα να κυνηγιούνται, να σμίγουν, 
να γεννούν και ν’ αφανίζουνται, και λέω: «Αυτό θέλω!» 
Ξέρω τώρα δεν ελπίζω τίποτα, δε φοβούμαι τίποτα, λυτρώθηκα από το 
νου κι από την καρδιά, ανέβηκα πιο πάνω, είμαι λεύτερος. Αυτό θέλω. 
Δε θέλω τίποτα άλλο. Ζητούσα ελευτερία…. 

Α’ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ: ΕΓΩ 
…Χρέος έχεις και μπορείς στο δικό σου τον τομέα να γίνεις ήρωας. 
Αγάπα τον κίντυνο. Τι είναι το πιο δύσκολο; Αυτό θέλω! 
Ποιο δρόμο να πάρεις; Τον πιο κακοτράχαλον ανήφορο. Αυτόν παίρνω κι 
εγώ ακλούθα μου! 
Να μάθεις να υπακούς. Μονάχα όποιος υπακούει σε ανώτερο του ρυθμό 
είναι λεύτερος. 
Να μάθεις να προστάζεις. Μονάχα όποιος μπορεί να προστάζει είναι 
αντιπρόσωπος μου απάνω στη γης ετούτη. 
Ν’ αγαπάς την ευθύνη. Να λες: 
Εγώ, εγώ μονάχος μου έχω χρέος να σώσω τη γης. Αν δε σωθεί, εγώ 
φταίω. 
Ν’ αγαπάς τον καθένα ανάλογα με τη συνεισφορά του στον αγώνα. Μη 
ζητάς φίλους να ζητάς συντρόφους! … 

 




