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 Εισαγωγή Ασκητική 
Η Ασκητική είναι ένα φιλοσοφικό δοκίμιο με ποιητικό λόγο. Γράφει ο Καζαντζάκης σε 

επιστολή του στην πρώτη του σύζυγο, τη Γαλάτεια Αλεξίου, τη στιγμή που ολοκληρώνει τη 
συγγραφή του έργου:  

 « Προσπάθησα με λόγια απλά να, σαν εξομολόγηση να διαγράψω την άσκηση της ζωής μου, 
από πού ξεκίνησα, πώς πέρασα τα εμπόδια, πώς άρχισε η αγωνία του θεού, πώς βρήκα την 
κεντρική έννοια που ρυθμίζει πια τη σκέψη μου, το λόγο και την πράξη μου. Η στερνή, η πιο 
ιερή μορφή της θεωρίας είναι η πράξη. Παντού είναι ο θεός, στον άνθρωπο, στην πολιτική, 
στην καθημερινή ζωή και κινδυνεύει. Δεν είναι παντοδύναμος, να σταυρώνουμε τα χέρια να 
περιμένουμε τη σίγουρη νίκη του. Από μας εξαρτάται η σωτηρία του. Και μόνο αν σωθεί, 
σωζόμαστε. Η θεωρία έχει αξία μονάχα ως προετοιμασία. Ο αγώνας ο κρίσιμος είναι η πράξη. 
Το βιβλίο χωρίζεται σε 6 βασικά κεφάλαια:  
Α) Πρόλογος, β) Η Προετοιμασία, γ) Η Πορεία, δ) Το Όραμα, ε) Η Πράξη, στ) η Σιγή. Στο 
τέλος αποτυπώνει με σαφήνεια το φιλοσοφικό του Πιστεύω. 
Στον Πρόλογο τίθεται το προαιώνιο ζήτημα της ύπαρξης: η πορεία από τη γέννηση στο 
θάνατο, από τη σκοτεινή μήτρα της μάνας στη σκοτεινή μήτρα της γης. Το ενδιάμεσο φωτεινό 
διάστημα ονομάζεται Ζωή. « Ερχόμαστε από μια σκοτεινή άβυσσο, καταλήγουμε σε μια 
σκοτεινή άβυσσο. Το μεταξύ φωτεινό διάστημα το ονομάζουμε ζωή. 
Στην Προετοιμασία περιγράφονται τα τρία χρέη που έχει ο άνθρωπος προκειμένου να 
συλλάβει το όραμα, να μετουσιώσει την ύλη σε πνεύμα και να μετατρέψει τη θεωρία σε 
πράξη. 
Τα πρώτο χρέος είναι το συνταίριασμα των πέντε αισθήσεων με το Νου, ο οποίος φωνάζε: « 
Είμαι ο αργάτης της άβυσσος. Είμαι η θεωρία και η πράξη. Είμαι ο νόμος. 
Το δεύτερο χρέος είναι η ανάγκη να γκρεμιστούν τα σύνορα του νου και να κυριαρχήσουν τα 
όρια της καρδιάς: «Ας δημιουργήσουμε έναν εγκέφαλο και μιαν καρδιά στη Γης, ας δώσουμε 
ένα νόημα στον υπερανθρώπινον αγώνα. 
Το τρίτο χρέος είναι η ελευθερία από κάθε είδους ελπίδα και φόβο: « Δεν ελπίζω τίποτα, δε 
φοβούμαι τίποτα, λυτρώθηκα από το νου και την καρδιά, ανέβηκα πιο πάνω. Είμαι 
ελεύτερος.  
Στην Πορεία, καθώς ανηφορίζεις μια σπαρακτικιά φωνή ζητά βοήθεια     
Είναι το σύνθημα της Πορείας. Αν δεν ακούσεις την Κραυγή τούτη να σκίζει τα σωθικά σου, μην 
ξεκινήσεις. 

Το πρώτο σκαλοπάτι της πορείας είναι το Εγώ. 

« Ν’ αγαπάς την ευθύνη. Να σαι ανήσυχος. Όταν μια συνήθεια καταντήσει βολική, να τη συντρίβεις.» 

Το δεύτερο σκαλοπάτι είναι η ράτσα 
  Η κραυγή δεν είναι δική σου. Δε μιλάς εσύ, μιλούν οι πρόγονοι με το στόμα σου. Οι νεκροί σου δεν 
κείτουνται στο χώμα. Γενήκαν πουλιά, δέντρα, αγέρας. Γενήκαν ιδέες και πάθη κι ορίζουν τη βουλή 
σου και την πράξη. 

Το τρίτο σκαλοπάτι της ανάβασης είναι η ανθρωπότητα. 
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Ένας κύκλος είναι η λύτρωση, κλείσε τον. Τι θα πει ευτυχία; Να ζεις όλες τις δυστυχίες. Τι θα πει 
φως; Να κοιτάς με αθόλωτο μάτι όλα τα σκοτάδια.  

Ποιο είναι το χρέος μας; Να σμίξουμε τις περιπέτειες, να δώσουμε νόημα στο ταξίδι. 

Το τέταρτο και τελευταίο σκαλοπάτι είναι η Γης 
« Ανασηκώνεται η Γης μέσα στα φρένα σου και θωράει για πρώτη φορά ολάκερο το σώμα της.» 

  ΤΟ ΟΡΑΜΑ 
Δημιουργεί ερωτήσεις:  
Πώς να πολιορκήσω με λόγια το φοβερό τούτο όραμα; Σκύβω στο χάος και αφουγκράζουμαι. Ένας 
ανεβαίνει αγκομαχώντας μυστικό, επικίντυνο ανήφορο.  
Ποιος είναι ο σκοπός του αγώνα τούτου; 
 Η Μεγάλη Πνοή είναι ανώτερη από τ΄ ανθρώπινα τούτα ρωτήµατα. 
Η αρχέγονη Πνοή διακλαδίζεται, ξεχύνεται, µάχεται, αποτυχαίνει, πετυχαίνει, ασκείται. Είναι το Ρόδο 
των ανέµων. 

  Η ΠΡΑΞΗ 

Στην Πράξη διερευνώνται και σκιαγραφούνται η σχέση θεού και ανθρώπου, ανθρώπου και 
ανθρώπου και ανθρώπου – φύσης. 
Η στερνή, η πιο ιερή µορφή της θεωρίας είναι η πράξη 
Ο Θεός µου δεν είναι παντοδύναµος. Ακατάπαυτα νικιέται και πάλι ανασηκώνεται, γιοµάτος αίµα και 
χώµατα, και ξαναρχίζει τον αγώνα. 
 Αγάπα τον άνθρωπο, γιατί είσαι συ.   
Αν έντονα όλοι πεθυµήσουµε, αν οργανώσουµε όλες τις ορατές κι αόρατες δυνάµες της γης, αν όλοι 
µαζί παλέψουµε το Σύµπαντο µπορεί να σωθεί. 

      Η ΣΙΓΗ 
Τέλος στη Σιγή αποτυπώνεται ο ανώτερος βαθμός άσκησης. 
Από που ερχόµαστε; Που πηγαίνουµε; Τι νόηµα έχει τούτη η ζωή; φωνάζουν οι καρδιές, ρωτούν οι 
κεφαλές, χτυπώντας το χάος. 
Και µια φωτιά µέσα µου κίνησε ν΄ απαντήσει. Θα ΄ρθει µια µέρα, σίγουρα, η φωτιά να καθαρίσει τη 
γης. Θα ΄ρθει µια µέρα, σίγουρα, η φωτιά να εξαφανίσει τη γης. Αυτή είναι η ∆ευτέρα Παρουσία. 

Τρεις βασικοί άξονες διατρέχουν την Ασκητική: φιλολογικός, φιλοσοφικός και πολιτικός. 
Το φιλοσοφικό του ιδεώδες ακολουθεί την παρακάτω γραμμή: 
Αγωνία -  Χρέος -  Θεωρία -  Αγώνας – Κραυγή – Πράξη - Σιγή – Πίστη. 

Ο Καζαντζάκης κατάφερε να συνθέσει μια ιδιότυπη μεταφυσικά φιλοσοφική και λογοτεχνική 
πραγματεία, που ισορροπεί ανάμεσα στο ορατό και στο αόρατο, και κυρίως ανάμεσα σε ένα 
ανθρώπινο Σύμπαν και σε μια υπερ ανθρώπινη Άβυσσο. 
Ο ίδιος σημειώνει το Σεπτέμβριο του 1927 σε ένα γράμμα προς τη σύντροφό του Ελένη Σαμίου: Η 
Ασκητική είναι μια φοβερή, αιματερή κραυγή, που θα ακουστεί μετά το θάνατό μου. Τώρα οι 
άνθρωποι καταλαβαίνουν μονάχα την ποιητική φόρμα. 
Τέλος η Ασκητική είναι ένα εμπνευσμένο κείμενο Ύψωσης της Ψυχής , η οποία επιτυγχάνεται με μια 
λυτρωτική ανηφορική Πορεία μέχρι την επικράτηση της απόλυτης Σιγής:  
Είναι ένας αγωνιώδης αγώνας έκφρασης της εσώτερης κραυγής του ανθρώπου στην αναζήτηση του 
Μέγα Αόρατου, του θεού. 
Δημιουργείται μια ενιαία αλληλεξάρτηση που προβάλλεται με την ένωση Ανθρώπου-Θεού σε μία 
μονάδα, δηλαδή είναι Ένα, αναδεικνύοντας την αναγκαιότητα της ενανθρώπισης του Θεού και της 
θέωσης του ανθρώπου. 
Κοζάνη 10-2-2020                                                                                      Γκουτζιαμάνη Γιάννα 



Μια μικρή πνοή μάχεται μέσα μας 

Οι Ταξιδευτές του θεάτρου ( 18 παιδιά από 11 σχολεία) τόλμησαν να 

πιουν από το κρασί της Ασκητικής του Ν. Καζαντζάκη. Επί 5 μήνες 

ασκήθηκαν,  ακούοντας τη φωνή του θεού, « να έχουν ανοιχτά τα μάτια 

τους για να βλέπει» και «στύλωσαν τα αυτιά τους για να ακούει». Μαζί 

του είδαν και άκουσαν τι κρύβεται πίσω από τα φαινόμενα, αυτό που 

ζει το άτομο και η κοινωνία σήμερα: 

 Είδαν τα δυο αντίδρομα ρέματα που μας έλκουν: Ο ανήφορος, ο 

δρόμος της καρδιάς  προς την αθανασία και  Ο κατήφορος στον 

αχόρταγο γκρεμό, το σπαρμένο με αδικία, σκληρότητα, πείνα, φόβο, 

βαρβαρότητα, φράγματα αγκαθερά, προς το θάνατο.  

Άκουσαν τις δυο αντίθετες φωνές: Φωνάζει ο Νους, η φωνή της 

εξουσίας: Να δεχτείς τα σύνορα του νου, νόμος- πειθαρχία- τάξη- 

κανονικότητα και μέσα σ’ αυτά ακατάπαυστα, αδιαμαρτύρητα να 

δουλεύεις. 

Μα η Καρδιά αγριεύει: «να σπας τα σύνορα, ν’ αρνιέσαι ό,τι θωρούν τα 

μάτια σου. Είμαι ο χωριάτης και πηδώ πάνω στη σκηνή και επεμβαίνω 

στην πορεία του κόσμου». 

Και φωνές ερωτικές αφουγκράζονται στον αγέρα 

Και άλλες φωνές σε πολλαπλή ηχώ:  «Πόλεμο στους άπιστους, άπιστοι 

είναι οι  ευχαριστημένοι, οι χορτασμένοι, οι στείροι. Μην καταδέχεσαι 

να ρωτάς: θα νικήσουμε; Θα νικηθούμε; Πολέμα. Ποια είναι η ουσία 

του θεού μας; ο αγώνας για την ελευτερία». 

Άκουσαν την Κραυγή να κηρύχνει μέσα τους επιστράτεψη: «Ν’ αγαπάς 

την ευθύνη, νάσαι ανήσυχος, όταν μια συνήθεια καταντήσει βολική να 

τη συντρίβεις. Πολέμα να συναντήσεις όλον τον αγωνιζόμενο 

άνθρωπο».

Γι αυτό κανένας μας δεν ελπίζει μοναχός, δε φοβάται μοναχός του. 

«Μια παράταξη μεγάλη, μια φόρα του Σύμπαντου φοβάται, ελπίζει μαζί 

μας. Μια μικρή ανυπόταχτη πνοή μάχεται μέσα μας απελπισμένα να νικήσει 

την ευτυχία, την κούραση και το θάνατο». 

Συντηρούμε το μυαλό μας ακοίμητο. Συντηρούμε την καρδιά μας φλεγόμενη, 

γενναία, ανήσυχη. 

Υ ( όπου «….» Ν. Καζαντζάκης). 

Κοζάνη 5-2-2020 

Γκουτζιαμάνη Γιάννα 
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Νίκος  Καζαντζάκης  

Ερχόμαστε από μια σκοτεινή άβυσσο. Καταλήγουμε σε μια σκοτεινή άβυσσο. Το 

μεταξύ φωτεινό διάστημα το λέμε ζωή.  

 Σκοπός της ζωής είναι ο θάνατος. Σκοπός της σημερινής  ζωής είναι η αθανασία.  

Στα πρόσκαιρα ζωντανά σώματα δυο ρέματα παλεύουν:  

Ο ανήφορος προς την αθανασία 

Ο κατήφορος προς το θάνατο 

Και τα δυο ρέματα πηγάζουν από τα έγκατα της αρχέγονης ουσίας. Η ζωή είναι 

άναρχη, ακατάλυτη φόρα του Σύμπαντου.  

Και τα δυο αντίδρομα ρέματα είναι άγια. Χρέος μας να συλλάβουμε το όραμα που 

χωράει κι εναρμονίζει  τις δυο τεράστιες άναρχες , ακατάλυτες ορμές. Και με τ’ όραμα 

τούτο να ρυθμίσουμε το στοχασμό μας και την πράξη. 

 Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 

     Πρώτο Χρέος  

-Α:     Ήσυχα, καθαρά, κοιτάζω τον κόσμο και λέω: Ο ήλιος ανεβαίνει, κατεβαίνει 

μέσα στο κρανίο μου. 

Φωνάζει ο νους. 

-Νους:   «Εγώ μονάχα υπάρχω!»     

Όλα ρέουν τριγύρω μου σαν ποταμός, χορεύουν, στροβιλίζονται, το χάος μουγκρίζει. 

Μα εγώ ο νους με υπομονή, με αντρεία ανηφορίζω, ανοίγω δρόμους, οικοδομώ την 

άβυσσο. 

Βάνω τάξη στην αναρχία. Γεννοβολώ τα φαινόμενα, ζωγραφίζω με πλήθια χρώματα. 

Είμαι η θεωρία κι η πράξη. Είμαι ο νόμος.  

Πειθαρχία, να η ανώτατη αρετή. Έτσι μονάχα σοζυγιάζεται η δύναμη με την επιθυμία 

και καρπίζει η προσπάθεια του ανθρώπου. 

Α--Να δεχτείς τα σύνορα του νου και μέσα σ’ αυτά αδιαμαρτύρητα, ακατάπαυστα να 

δουλεύεις- να ποιο είναι το πρώτο σου χρέος. 

     Δεύτερο χρέος  

Α--Ο νους βολεύεται, του αρέσει να παίζει-Μα η καρδιά αγριεύει, χιμάει να ξεσκίσει το 

δίχτυ της ανάγκης.  

Καρδιά:     Δεν δέχουμαι  τα σύνορα, δεν με χωρούν τα φαινόμενα, πνίγομαι.  

Α--Την αγωνία τούτη βαθιά, αιματερά να ζήσεις, είναι το δεύτερο χρέος. 

 Καρδιά:     Ένα μονάχα λαχταρίζω: Να συλλάβω τι κρύβεται πίσω από τα 

φαινόμενα. Πέρα, πέρα από τον άνθρωπο ζητώ το αόρατο μαστίγι, που τον βαράει 

και τον σπρώχνει στον αγώνα. Μια προσταγή μέσα μου:  

-φωνή:    Σκάψε τι βλέπεις; 

-A:     Ανθρώπους και πουλιά, νερά και πέτρες! 

-Φωνή:    Σκάψε ακόμα! Τι βλέπεις; 

-Α:    Δε βλέπω τίποτα! Νύχτα βουβή, πηχτή σα θάνατος. Θα ‘ναι ο θάνατος. 

-Φ:   Σκάψε ακόμα! 

-A:    Αχ! Δεν μπορώ να διαπεράσω το σκοτεινό μεσότοιχο! Φωνές γρικώ και 

κλάματα, φτερά γρικώ στον άλλον όχτο! 

-Φ:    Μην κλαις! Δεν είναι στον άλλον όχτο! Οι φωνές, τα κλάματα και τα φτερά είναι 

η καρδιά σου! 
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-Α:   Πέρα από το νου, στον  ιερό γκρεμό της καρδιάς, ακροποδίζω τρέμοντας. 

Ψυχανεμίζουμαι πίσω απ’ όλα τούτα τα φαινόμενα μια μαχόμενη ουσία. Θέλω να 

σμίξω μαζί της. 

Ποιο είναι το χρέος μου; Να συντρίψω το σώμα, να χυθώ να σμίξω τον Αόρατο. 

Περπατώ στ’ αφρόχειλα της άβυσσος και τρέμω. Δυο φωνές μέσα μου παλεύουν. 

-Ο νους:    ν’ αναγνωρίσουμε τα σύνορα του ανθρώπου.  

Α--Μα μια άλλη μέσα μου φωνή, ας την πούμε έχτη δύναμη, ας την πούμε καρδιά.  

Kαρδιά:    Να σπας τα σύνορα! Ν’ αρνιέσαι ό, τι  θωρούν τα μάτια σου! Να πεθαίνεις 

και να λες: Θάνατος δεν υπάρχει! 

-Ο νους:    Καρδιά, απλοϊκή καρδιά, γαλήνεψε κι υποτάξου! 

- Kαρδιά:    Είμαι ο χωριάτης και πηδώ απάνω στη σκηνή κι επεμβαίνω στην πορεία 

του κόσμου! Ρωτώ, ξαναρωτώ χτυπώντας το χάος: Ποιος μας φυτεύει στη γης ετούτη 

χωρίς να μας ζητήσει την άδεια; Ποιος μας ξεριζώνει από τη γης ετούτη χωρίς να μας 

ζητήσει την άδεια. 

                                                    Τρίτο χρέος 

-A:    Ο νους βολεύεται. Θέλει να γιομώσει μ’ έργα τη φυλακή του, το κρανίο. 

Η καρδιά δε βολεύεται. Χέρια χτυπούν απόξω από τη φυλακή της, φωνές ερωτικές 

αφουγκράζεται στον αγέρα. 

Παράτα πίσω σου το νου και την καρδιά, τράβα μπροστά, κάμε το τρίτο βήμα. 

Πολεμούμε γιατί έτσι μας αρέσει, τραγουδούμε κι ας μην υπάρχει αυτί να μας 

ακούσει. 

Μέσα στο εφήμερο ραχοκόκκαλό μου δυο αιώνια ρέματα ανεβοκατεβαίνουν. Μέσα 

στα σωθικά μου ένας άντρας και μια γυναίκα αγκαλιάζουνται. Αγαπιούνται και 

μισούνται, παλεύουν. 

  Ο άντρας πλανταμένος φωνάζει:  

-Άντρας:    «Είμαι η σαγίτα που θέλει να σκίσει το στημόνι, να τιναχτεί όξω από τον 

αργαλειό της ανάγκης. Να ξεπεράσω το νόμο, να συντρίψω τα κορμιά, να νικήσω το 

θάνατο. Είμαι ο σπόρος». 

(Κι η άλλη βαθιά μαυλιστική φωνή, η γυναικίσια, αποκρίνεται γαληνεμένη και 

σίγουρη) 

-Γυναίκα:    « Κάθουμαι διπλοπόδι απάνω στο χώμα, αμολώ τις ρίζες μου βαθιά στα 

μνήματα. Δέχουμαι το σπόρο ακίνητη και τον θρέφω. Είμαι όλη γάλα και ανάγκη. 

. Σκλαβώνω την αναπνοή, δεν την αφήνω να πετάξει. Μισώ τη φλόγα που ανεβαίνει. 

Είμαι η Μήτρα». 

-A:      Αφουγκράζουμαι τις δυο φωνές τους . Δικές μου είναι κι οι δυο και τις 

χαίρουμαι και καμιά δεν αρνιέμαι. 

Πού πάμε? Μη ρωτάς. Ανέβαινε, κατέβαινε, κατέβαινε. Δεν υπάρχει αρχή, δεν 

υπάρχει τέλος. Υπάρχει η τωρινή τούτη στιγμή, γιομάτη πίκρα, γιομάτη γλύκα και τη 

χαίρουμαι όλη. 

Δίνουμαι σε όλα. Αγαπώ, πονώ, αγωνίζουμαι. 

Κοιτάζω την ύλη και το νου σαν δυο ανύπαρκτα 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 και την 

καρδιά, ανέβηκα πιο πάνω, είμαι λεύτερος. Αυτό θέλω, ζητούσα ελευτερία. 

 

                                                

                                                  Η ΠΟΡΕΙΑ 
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-Α:   Μα ξάφνου μια σπαρακτικιά κραυγή μέσα μου 

- Φωνή:    « Βοήθεια?» 

-A:      Ποιος φώναξε? Όλη η καρδιά του ανθρώπου είναι μια κραυγή. 

Μέσα στην πιο μεγάλη χαρά μας ένας φωνάζει:  

-Φωνή:   “ Πονώ, θέλω να ξεφύγω από τη χαρά σου, πλαντώ». 

-A:    Μέσα στην πιο μεγάλη απελπισία μας ένας φωνάζει  

-Φωνή:   « Δεν απελπίζουμαι. Παλεύω. Γαντζώνουμαι απάνω στην κεφαλή σου, δε 

χωρώ σε μυαλά, σε ονόματα, σε πράξεις». 

-A:    Μέσα από την πιο πλατιά αρετή μας ένας ανασηκώνεται απελπισμένα και 

φωνάζει: 

Φωνή:    « Στενή είναι η αρετή, δεν μπορώ ν’ αναπνέψω. Μικρός, στενός είναι ο 

Παράδεισος, δε με χωράει.  

-A:    Ακούω την άγρια κραυγή και ανατινάζουμαι. 

-Α   Είναι το σύνθημα της Πορείας. Αν δεν ακούσεις την Κραυγή τούτη να σκίζει τα 

σωθικά σου, μην ξεκινήσεις. 

Ξακλούθα με υπομονή, με υποταγή την ιερή θητεία σου στον πρώτο, στο δεύτερο, 

στον τρίτο βαθμό της προετοιμασίας. Κι αφουγκράζου: 

-A:    Κάποιος μέσα μου κιντυνεύει και μου φωνάζει:  

-Φωνή:   «Σώσε με».  

-A:   Κάποιος μέσα μου ανεβαίνει, παραπατάει και φωνάζει:  

-Φωνή :  « Βοήθεια». 

-Α:     Ποια από τις δυο στράτες να διαλέξω; Διαλέγω τον ανήφορο, γιατί εκεί με πάει 

η καρδιά μου  

-Kαρδιά:   « Απάνω, απάνω, απάνω» 

-A:    φωνάζει η καρδιά μου και την ακολουθώ μ’ εμπιστοσύνη. 

Κάποιος μέσα μου αγωνίζεται ν’ ανασηκώσει ένα βάρος νικώντας τη συνήθεια, την 

τεμπελιά και την ανάγκη. Ποιος είναι? Στήνω αυτί, θέτω σημάδια, οσμίζουμαι τον 

αγέρα. Ανηφορίζω ψάχνοντας προς τα πάνω, αγκομαχώντας. Αρχίζει η φοβερή, η 

μυστική Πορεία. 

     A     Σκαλοπάτι: Εγώ 

-A:    Δεν είμαι καλός, δεν είμαι αγνός, δεν είμαι ήσυχος. Φοβούμαι να μιλήσω. Δεν 

είμαι το φως. Είμαι η νύχτα που την τρώει το φως.  

Μια μικρή ανυπόταχτη πνοή μάχεται μέσα μου απελπισμένα να νικήσει την ευτυχία, 

την κούραση και το θάνατο. 

Γυμνάζω σαν άλογο πολεμικό το σώμα μου, το συντηρώ λιτό, γερό, πρόθυμο. 

Συντηρώ το μυαλό μου ακοίμητο. Συντηρώ την καρδιά μου φλεγόμενη, γενναία, 

ανήσυχη. 

Η Κραυγή κηρύχνει μέσα μου επιστράτεψη. Φωνάζει: 

-Φωνή:    « Εγώ, η Κραυγή είμαι ο Κύριος και θεός σου. 

Αγάπα τον κίνδυνο. Να μάθεις να υπακούς. Να μάθεις να προστάζεις. Ν’ αγαπάς την 

ευθύνη. Να σαι ανήσυχος. Όταν μια συνήθεια καταντήσει βολική, να τη συντρίβεις.»  

-A:    Πού πάμε? Θα νικήσουμε ποτέ? Προς τι όλη τούτη η μάχη?  

-Φωνή:    Σώπα. Οι πολεμιστές ποτέ δε ρωτούνε. 

-A:    Αρχίζω και μαντεύω το πρόσωπο του Αρχηγού. Ένας αγωνιστής με 

διαπερνάει, τρώει τη σάρκα μου και το μυαλό μου, ν’ ανοίξει δρόμο , να γλιτώσει από 

μένα. 

Δε φοβούμαι μοναχός, δεν ελπίζω μοναχός, δε φοβάμαι μοναχός μου. Μια παράταξη 

μεγάλη, μια φόρα του Σύμπαντου φοβάται, ελπίζει, φωνάζει μαζί.     
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     B       Η Ράτσα 

-A:    Η κραυγή δεν είναι δική σου. Δε μιλάς εσύ, μιλούν οι πρόγονοι με το στόμα 

σου. 

Οι νεκροί σου δεν κείτουνται στο χώμα. Γενήκαν πουλιά, δέντρα, αγέρας. Γενήκαν 

ιδέες και πάθη κι ορίζουν τη βουλή σου και την πράξη. 

Δεν είσαι λεύτερος. Αόρατα μυριάδες χέρια κρατούν τα χέρια σου και τα σαλεύουν. 

-Νεκροί:  « Μην πεθάνεις για να μην πεθάνουμε. Τέλεψε το έργο μας, τέλεψε το έργο 

μας. Μέσα από τα σωθικά σου ξακλουθούμε τον αγώνα».  

-A:    Φέρνεις θες δε θες ένα νέο ρυθμό. Κατά πού θα κινήσεις? Πώς θ’ αντικρύσεις 

τη ζωή και το θάνατο, την αρετή και το φόβο? Κάθε σου πράξη αντιχτυπάει σε 

χιλιάδες μοίρες. 

-Φωνή:   « Δεν είμαι ένας. Δεν είμαι ένας»  

-A:    Τ’ όραμα τούτο κάθε στιγμή να σε καίει. 

Μονάχα εκείνος λυτρώθηκε από την κόλαση του εγώ του που νιώθει να πεινάει όταν 

ένα παιδί της ράτσας του δεν έχει να φάει. Και να σκιρτάει πασίχαρος όταν ένας 

άντρας και μια γυναίκα του σογιού του φιλιούνται. 

Είσαι ένα φύλλο στο μέγα δέντρο της ράτσας. 

Αγωνία μέσα σου. Κάποιος παλεύει να φύγει, να ξεσκιστεί από τη σάρκα σου, να 

γλυτώσει από σένα. 

-Γιος:   « Πατέρα, δε χωρώ στην καρδιά σου, θέλω να τη συντρίψω να περάσω. 

Πατέρα μισώ το σώμα σου, ντρέπομαι που είμαι κολλημένος μαζί σου, θα φύγω». 

 Πατέρας: « Όλα για το γιο μου.. Εγώ είμαι ο άνθρωπος, αυτός ο γιος του 

ανθρώπου. 

Γ   Η  ανθρωπότητα 

 -A:    Λευτερώσου κι από τη ράτσα. Πολέμα να ζήσεις όλο τον αγωνιζόμενο 

άνθρωπο. 

Κοίταξε τους ανθρώπους, λυπήσου τους. Τρέχουμε. Ξέρουμε πως τρέχουμε να 

πεθάνουμε, μα δεν μπορούμε να σταματήσουμε. Τρέχουμε. 

Μια λαμπάδα κρατούμε και τρέχουμε. Το πρόσωπό μας μια στιγμή φωτίζεται. Μα 

βιαστικά παραδίνουμε τη λαμπάδα στο γιο μας κι ευτύς σβήνουμε, κατεβαίνουμε 

στον Άδη. 

Όλοι χωρίς έλεος κοιτάζουμε κατά μπροστά, σπρωγμένοι από τεράστιες πίσω μας 

αλάθευτες σκοτεινές δυνάμεις. 

Σηκώσου πάνω από το μετερίζι του κορμιού σου, κοίταξε πίσω στους αιώνες. 

Κύματα σκοτεινά, πηχτά, όλο αίματα οι αιώνες ανεβοκατεβαίνουν. Η κάθε στιγμή 

είναι μια άβυσσο που ανοίγει. 

Ακροπόδιζε στον αχόρταγο γκρεμό και πολέμα να συντάξεις τ' όραμα.  

Ένας κύκλος είναι η λύτρωση, κλείσε τον. Τι θα πει ευτυχία; Να ζεις όλες τις 

δυστυχίες. Τι θα πει φως; Να κοιτάς με αθόλωτο μάτι όλα τα σκοτάδια.  

Ποιο είναι το χρέος μας; Να σμίξουμε τις περιπέτειες, να δώσουμε νόημα στο ταξίδι. 

Σαν ένα νησί, αργά, με φοβερόν αγώνα, υψώνεται μέσα από τον ωκεανό του 

ανύπαρκτου το έργο του ανθρώπου. 

Απ' όλες τούτες τις γενεές, απ' όλες τις δυστυχίες και τις χαρές αναδίνεται μια φωνή 

αγνή και γαλήνια, γιατί περιέχει όλες τις αμαρτίες και τις ανησυχίες του αγωνιζόμενου 

ανθρώπου και τις ξεπερνάει κι ανεβαίνει.  

- Φωνή:   Κύριε, ποιος είσαι;     

-Κύριος:   Είμαι εκείνος που αιώνια ανεβαίνει 
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-Φωνή:   Γιατί ανεβαίνεις; 

-Κύριος:   Απλώνω τα χέρια μου, πιάνουμαι απ' όλα τα ζεστά κορμιά, σηκώνω πάνω 

από το μυαλό το κεφάλι μου για ν' αναπνέψω. Ολούθε πνίγουμαι, πουθενά δε χωρώ. 

-Φωνή:   Κύριε, γιατί τρέμεις;  

-Κύριος:   Φοβούμαι. Ο σκοτεινός ανήφορος δεν έχει τελειωμό. Ο Αγώνας μου όλος 

πάσα στιγμή κινδυνεύει και φωνάζω ; « Βοήθεια». 

     Δ        Η  Γης 

-A:   Δε φωνάζεις εσύ. Δε φωνάζει η ράτσα σου μέσα στο εφήμερο στήθος σου 

Ανασηκώνεται η Γης μέσα στα φρένα σου και θωράει για πρώτη φορά ολάκερο το 
σώμα της. 

Ανατριχιάζει είναι ένα ζώο που τρώει, γεννάει, σαλεύει, θυμάται. Πεινάει, τρώει τα 
παιδιά της - φυτά, ζώα, άνθρωποι, ιδέες - τ’ αλέθει στα σκοτεινά σαγόνια της, τα 
ξαναπερνάει από το κορμί της και τα ξαναχύνει στο χώμα. 

Αρμέγει το Σύμπαντο και θέλει να το περάσει από το λιγνό σαν την κλωστή κορμί του 
και να το κάμει ανθό, καρπό και σπόρο. Να το κάμει αθάνατο. 

-Α:   Ένας άνεμος ερωτικός φυσάει απάνω στη Γης, ίλιγγος κυριεύει όλα τα ζωντανά 
και σμίγουν στη θάλασσα, στις σπηλιές, στον αγέρα, κάτω από το χώμα, 
μεταγγίζοντας από κορμί σε κορμί μια μεγάλη ακατανόητη αγγελία.  

Όλος μας ο αγώνας θα’ χει πάλι ένα σκοπό ανώτερό μας όπου θα χρησιμέψουν και 
θ’ αγιάσουν οι μόχτοι μας, οι αθλιότητες και τα εγκλήματα. 

Σα να ’ναι όλη η ζωή ετούτη τ’ ορατό αιώνιο κυνήγι ενός αόρατου Γαμπρού, που 
κυνηγάει από κορμί σε κορμί την αιωνιότητα, την αδάμαστη Νύφη.  

     ΤΟ ΟΡΑΜΑ 
Α--:   Άκουσες την Κραυγή και κίνησες. 

Στρατοπέδεψες στα ράτσα σου, γιόμωσες χέρια και καρδιές, ανάστησες με το αίμα 
σου τους φοβερούς προγόνους και κίνησες μαζί με τους νεκρούς, τους ζωντανούς και 
τους αγέννητους να πολεμήσεις. 

Και μονομιάς όλες οι ράτσες κίνησαν μαζί σου, το ιερό στράτεμα του ανθρώπου 
ανασυντάχτηκε ξοπίσω σου, όλη η γης βούισε σα στρατόπεδο.  

Τώρα η Γης αλάκερη πιάστηκε απάνω σου, έγινε κορμί σου, φωνάζει μέσα στο χάος. 

   Πώς να πολιορκήσω με λόγια το φοβερό τούτο όραμα; Σκύβω στο χάος και 
αφουγκράζουμαι. Ένας ανεβαίνει αγκομαχώντας μυστικό, επικίντυνο ανήφορο. 

Μοχτάει, αγωνίζεται με πείσμα ν’ ανηφορίσει. Μα βρίσκει εμπόδιο αντίδρομή του 
ορμή: Ένας κατεβαίνει βιαστικά μυστικό, καλόβολο πολύ κατήφορο. 

Η Πνοή μέσα στο ρέμα το πηχτό που κατεβαίνει, μελίζεται, στροβιλίζεται και μια 
στιγμή - όσο βαστάει κάθε ζωή - σοζυγιάζουνται οι δυο αντίδρομες επιθυμίες.  



6 
 

Πίσω από τη ροή του κορµιού και του µυαλού µου, πίσω από τη ροή της ράτσας µου 
και των ανθρώπων, πίσω από τη ροή των ζώων και των φυτών, βλέπω τρέµοντας 
τον Αόρατο που πατάει όλα τα ορατά κι ανεβαίνει.   
 
Και κάτω από τη βαριά, αίµατωµένη του πατούσα γρικώ όλα τα ζωντανά να 
συντρίβουνται.   
 
Αγέλαστο είναι το πρόσωπο του, βουβό, σκοτεινό, πέρα από τη χαρά κι από τη 
θλίψη, πέρα από την ελπίδα. 
 
Τρέµω. Είσαι συ ο Θεός µου; 
Κύριε, Κύριε, µουγκαλιέσαι σα ζώο! 
 
Πιάνεσαι από τα δέντρα, από τα ζώα, πατάς τον άνθρωπο, φωνάζεις. Ανηφορίζεις 
τον ατέλειωτο µαύρο γκρεµό του θανάτου και τρέµεις.  
 
Που πας; 
 
Κλαις, πιάνεσαι απάνω µου, θρέφεσαι µε το αίµα µου, αντρειεύεις και λαχτίζεις την 
καρδιά µου. Σε κρατώ στο στήθος µου, σε φοβούµαι και σε σπλαχνίζουµαι. 
 
Δυο χέρια, µεγάλα ίσαµε τον ουρανό, πετιούνται από κάθε ζωντανό και ζητούν 
βοήθεια. 
 
Με τα γόνατα κλειδωµένα στο πηγούνι, µε τα χέρια απλωµένα κατά το φως, µε τις 
πατούσες των ποδιών στη ράχη, ένα κουβάρι, στριγµώνεται ο Θεός στο κάθε µόριο 
σάρκας. 
 
Ο Θεός µάχεται στο κάθε πράµα, µε τα χέρια τανυσµένα προς το φως. 
 
Η ουσία του Θεού µας είναι ο ΑΓΩΝΑΣ. Μέσα στον αγώνα τούτον ξετυλίγουνται και 
δουλεύουν αιώνια ο πόνος, η χαρά κι η ελπίδα. 
 
Μα µέσα από τη χαρά κι από τον πόνο αναπηδάει αιώνια η ελπίδα να ξεφύγουµε 
από τον πόνο, να πλατύνουµε τη χαρά. 
 
Δεν είναι κύκλος είναι ένας στρόβιλος που αιώνια ανεβαίνει, πλαταίνοντας, 
τυλίγοντας, ξετυλίγοντας, τον τρισυπόστατον αγώνα 
-A:  Ρωτάει ο κακοµοίρης, συφεροντολόγος πάντα, νους του ανθρώπου. 
-Noυς:   Ποιος είναι ο σκοπός του αγώνα τούτου;  
 
Α-- Η Μεγάλη Πνοή είναι ανώτερη από τ΄ ανθρώπινα τούτα ρωτήµατα. 
 
Η αρχέγονη Πνοή διακλαδίζεται, ξεχύνεται, µάχεται, αποτυχαίνει, πετυχαίνει, 
ασκείται. Είναι το Ρόδο των ανέµων! 
 
Αρµενίζουµε κι εµείς και ταξιδεύουµε, θέλοντας το και µη, ξέροντας το κι ασύνειδα, 
µέσα στις θεϊκές απόπειρες. 
 
Ποια είναι η ορµή, απ΄ όλες τις ορµές του Θεού, που ο άνθρωπος µπορεί να 
συλλάβει; Τούτη µονάχα: Μιαν κόκκινη γραµµή απάνω στη γης ξεκρίνουµε, µιαν 
κόκκινη αιµατερή γραµµή, που µε αγώνα ανηφορίζει από την ύλη στα φυτά, από τα 
φυτά στα ζώα, από τα ζώα στον άνθρωπο. 
 
Όλη η Γης ένας σπόρος φυτεµένος µέσα στους γύρους του µυαλού µου.  
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Ό,τι ζεις στην έκσταση ποτέ δε θα µπορέσεις να το στερεώσεις σε λόγο. Όµως µάχου 
ακατάπαυτα να το στερεώσεις σε λόγο. 

Όµοια κάνει κι ο Θεός, ο Μέγας Εκστατικός. Μιλάει, µάχεται να µιλήσει, µε θάλασσες 
και µε φωτιές, µε φτερά, µε χρώµατα, µε κέρατα, µε νύχια, µε αστερισµούς και 
πεταλούδες, µε ανθρώπους, όπως µπορεί, για να στερεώσει την έκσταση του. 

Είµαι κι εγώ, σαν κάθε πράµα ζωντανό, στο κέντρο του παγκόσµιου στροβίλου...και 
χύνουνται ουρανός και γης στην κόκκινη καταβόθρα της καρδιάς µου.   

Κι ο Θεός µε αντικρίζει µε τρόµο κι αγάπη άλλη ελπίδα δεν έχει και λέει: 
-Θεός: "Τούτος ο Εκστατικός, που όλα τα γεννάει, τα χαίρεται και τα εξαφανίζει, 
τούτος ο Εκστατικός είναι ο Γιος µου!" 

 Η ΠΡΑΞΗ  

Α’ Σχέση Θεού κι ανθρώπου 

A--:  Η στερνή, η πιο ιερή µορφή της θεωρίας είναι η πράξη.  
Τι θα πει να δουλέψουµε; Να γιοµώσουµε τον κύκλο τούτον µε πεθυµιές, µε 
ανησυχίες και µε πράξες. 

Τον κύκλο αυτόν τον ονοµατίσαµε Θεό. Μπορούσαµε να του δώσουµε ό,τι άλλο 
όνοµα θέλαµε: Αβυσσο, Μυστήριο, Απόλυτο Σκοτάδι, Απόλυτο Φως, Ύλη, Πνέµα, 
Τελευταία Ελπίδα, Τελευταία Απελπισία, Σιωπή. 

Ο Θεός µου δεν είναι παντοδύναµος. Αγωνίζεται, κιντυνεύει κάθε στιγµή, τρέµει, 
παραπατάει σε κάθε ζωντανό, φωνάζει. Ακατάπαυτα νικιέται και πάλι ανασηκώνεται, 
γιοµάτος αίµα και χώµατα, και ξαναρχίζει τον αγώνα. 

Ο Θεός µου δεν είναι πανάγαθος. Είναι γιοµάτος σκληρότητα, άγρια δικαιοσύνη, και 
ξεδιαλέγει, ανήλεα, τον καλύτερο. Δε σπλαχνίζεται, δε νοιάζεται για ανθρώπους και 
ζώα, µήτε γι΄ αρετές κι Ιδέες. Όλα ετούτα τ΄ αγαπάει µια στιγµή, τα συντρίβει αιώνια 
και διαβαίνει. 

Παραπατάει, ψαχουλεύει. Αγγίζει δεξιά, γυρίζει πίσω στρέφεται ζερβά, οσµίζεται. 
Αγωνιά πάνω στο χάος. 

Ο Θεός µου µάχεται χωρίς καµιά βεβαιότητα. Θα νικήσει; Θα νικηθεί; Τίποτα δεν είναι 
βέβαιο στο Σύµπαντο, ρίχνεται στο αβέβαιο, παίζει, κάθε στιγµή, τη µοίρα του όλη. 

Χρέος µας, γρικώντας την Κραυγή, να τρέξουµε κάτω από τις σηµαίες του, να 
πολεµήσουµε µαζί του. Η να σωθούµε, η να χαθούµε µαζί του. 

Όχι ο Θεός θα µας σώσει, εµείς θα σώσουµε το Θεό, πολεµώντας, δηµιουργώντας, 
µετουσιώνοντας την ύλη σε πνέµα. 

Η προσευκή µου είναι αναφορά στρατιώτη σε στρατηγό. 

Καβαλάρηδες οδεύουµε στο λιοπύρι η κάτω από σιγανή βροχή εγώ κι ο Θεός µου και 
κουβεντιάζουµε χλωµοί, πεινασµένοι, ανυπόταχτοι. 

-"Αρχηγέ!" 
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κι εκείνος στρέφει κατά µε το πρόσωπο του κι ανατριχιάζω αντικρίζοντας την αγωνία 
του 
Τραχιά είναι η αγάπη µας, καθόµαστε στο ίδιο τραπέζι, πίνουµε το ίδιο κρασί στη 
χαµηλή τούτη ταβέρνα της Γης. 
 
                                       Β  Σχέση ανθρώπου κι ανθρώπου 
 
-A:  Ποια είναι η ουσία του Θεού µας; Ο αγώνας για την ελευτερία. Μέσα στο 
ακατάλυτο σκοτάδι µια φλογερή γραµµή ανηφορίζει και σηµαδεύει την πορεία του 
Αόρατου. Ποιο είναι το χρέος µας; Ν΄ ανεβαίνουµε την αιµατερή τούτη γραµµή µαζί 
του. 
Άθλιοι είµαστε οι άνθρωποι, άκαρδοι, µικροί, τιποτένιοι. Μα µέσα µας, µια ουσία 
ανώτερη µας µας σπρώχνει ανήλεα προς τ΄ απάνω. 
Πολέµα από τα πράµατα, πολέµα από τη σάρκα, από την πείνα, από το φόβο, 
πολέµα από την αρετή κι από την αµαρτία να δηµιουργήσεις Θεό. 
 
Το άστρο πεθαίνει µα το φως ποτέ του τέτοια κι η κραυγή της ελευτερίας. 
 
Ένας έρωτας σφοδρός διαπερνάει το Σύµπαντο.  
 
Κατεβαίνει απάνω στους ανθρώπους, όπως του αρέσει. Σα χορός, σαν έρωτας, σαν 
πείνα, σα θρησκεία, σα σφαγή. Δε µας ρωτάει. 
 
Δεν είναι αυτός αγαθός οικογενειάρχης, δε µοιράζει σε όλα τα παιδιά του ίσια το ψωµί 
και το µυαλό. Η Αδικία, η Σκληρότητα, η Λαχτάρα, η Πείνα είναι οι τέσσερεις φοράδες 
που οδηγούν το άρµα του απάνω στην κακοτράχαλη µας τούτη γης. 
 
Από την ευτυχία, από την καλοπέραση κι από τη δόξα ποτέ δεν πλάθεται ο Θεός, 
παρά από την ντροπή, από την πείνα και τα δάκρυα. 
 
Σήµερα, ο αγέρας άλλαξε, αναπνέµε µιαν άνοιξη βαριά, γιοµάτη σπόρους. Φωνές 
σηκώνουνται. Ποιος φωνάζει;  
Άνθρωποι: Εµείς φωνάζουµε, οι άνθρωποι οι ζωντανοί, οι πεθαµένοι κι οι αγέννητοι. 
Μα κι ευτύς µας πλακώνει ο φόβος και σωπαίνουµε. 
 
Ξεχνούµε από τεµπελιά, από συνήθεια, από αναντρία. Μα ξάφνου πάλι η Κραυγή 
ξεσκίζει σαν αϊτός τα σωθικά µας. 
 
-Θεός: "Κάψε το σπίτι σου!". "Έρχουµαι! Όποιος έχει σπίτι δεν µπορεί να µε δεχτεί. 
-A:  φωνάζει ο Θεός 
 
-Θεός: "Κάψε τις Ιδέες σου, σύντριψε τους συλλογισµούς σου! Όποιος έχει βρει τη 
λύση δεν µπορεί να µε βρει. 
 
"Αγαπώ τους πεινασµένους, τους ανήσυχους, τους αλήτες. Αυτοί αιώνια 
συλλογιούνται την πείνα, την ανταρσία, το δρόµο τον ατέλειωτο Εµένα 
 
 
-A:  Φωτιά! Να το µέγα χρέος µας σήµερα, µέσα σε τόσο ανήθικο κι ανέλπιδο χάος. 
 
Πόλεµο στους άπιστους! Άπιστοι είναι οι ευχαριστηµένοι, οι χορτασµένοι, οι στείροι. 
 
Ο Θεός φωνάζει στην καρδιά µου:  
-Θεός:  Σώσε µε! 
-A:  Ο Θεός φωνάζει στους ανθρώπους, στα ζώα, στα φυτά, στην ύλη: 
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-Θεός:  Σώσε µε!   
-A:  Άκου την καρδιά σου κι ακλούθα τον. Σύντριψε το σώµα σου κι ανάβλεψε: Όλοι 
είµαστε ένα!  

Αγάπα τον άνθρωπο, γιατί είσαι συ. 

Αγάπα τα ζώα και τα φυτά, γιατι ήσουνα συ, και τώρα σε ακλουθούν πιστοί 
συνεργάτες και δούλοι. 

Αγάπα το σώµα σου µονάχα µε αυτο στη γης ετούτη µπορείς να παλέψεις και να 
πνεµατώσεις την ύλη.   

Αγάπα την ύλη απάνω της πιάνεται ο Θεός και πολεµάει. Πολέµα µαζί του. 

Να πεθαίνεις κάθε µέρα. Να γεννιέσαι κάθε µέρα. Ν΄ αρνιέσαι ό,τι έχεις κάθε µέρα. Η 
ανώτατη αρετή δεν εϊναι να ΄σαι ελεύτερος, παρά να µάχεσαι για ελευτερία.   

Μην καταδέχεσαι να ρωτάς: 
-   "Θα νικήσουµε; Θα νικηθούµε;" Πολέµα! 

Γ’ Σχέση ανθρώπου και φύσης 

Α-- Ο κάθε άνθρωπος έχει ένα κύκλο δικό του από πράµατα, από δέντρα, ζώα, 
ανθρώπους, Ιδέες και τον κύκλο τούτον έχει χρέος αυτός να τον σώσει. Αυτός, 
κανένας άλλος.  
Η πέτρα σώζεται αν τη σηκώσουµε από τη λάσπη και τη χτίσουµε σ΄ ένα σπίτι ή αν 
σκαλίσουµε απάνω της το πνέµα. 

Ο σπόρος σώζεται τι θα πει σώζεται; λευτερώνει το µέσα του Θεό ανθίζοντας, 
καρπίζοντας, ξαναγυρίζοντας στο χώµα ας βοηθήσουµε το σπόρο να σωθεί. 
Φωνάζει ο Θεός µέσα από τους σπόρους 
-Θεός: Αν είσαι αργάτης, δούλευε τη γης, βόηθα τη να καρπίσει.. Λευτέρωσε την  
Άνοιξε τα µάτια σου, θέλω να δω! Στύλωσε τ΄ αυτιά σου, θέλω ν΄ ακούσω! Πήγαινε 
µπροστά είσαι η κεφαλή µου! 

Αν είσαι σοφός, πολέµα στο κρανίο, σκότωνε τις Ιδέες, δηµιούργα καινούριες. 

Αν είσαι γυναίκα, αγάπα. ∆ιάλεξε, ανάµεσα άπ΄ όλους τους άντρες, µε σκληρότητα, 
τον πατέρα των παιδιών σου 

-A:   Δυο σφοδροί αντίθετοι άνεµοι, ο ένας αρσενικός, ο άλλος θηλυκός, 
συναντήθηκαν και συγκρούονται σ΄ ένα σταυροδρόµι. Σοζυγιάστηκαν µια στιγµή, 
πύκνωσαν, γένηκαν ορατοί. 

Το σταυροδρόµι τούτο είναι το Σύµπαντο. Το σταυροδρόµι τούτο είναι η καρδιά µου. 

Έρωτας µαζί και πόλεµος, σφοδρή ανησυχία, επιµονή κι αβεβαιότητα. 

Αβεβαιότητα και τρόµος. Σε µια βίαιη αστραπή ξεχωρίζω: στην πιο αψηλή κορφή της 
δύναµης αγκαλιάζουνται το πιο στερνό, το πιο φοβερό αντρόγυνο- ο Τρόµος κι η 
Σιγή. Κι ανάµεσα τους µια Φλόγα. 

 Η ΣΙΓΗ 
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-A:   Μια Φλόγα είναι η ψυχή του ανθρώπου ένα πύρινο πουλί, πηδάει από κλαρί σε 
κλαρί, από κεφάλι σε κεφάλι, και φωνάζει: -----Ψυχή": ∆εν µπορώ να σταθώ, δεν 
µπορώ να καώ, κανένας δεν µπορεί να µε σβήσει!" 

Από που ερχόµαστε; Που πηγαίνουµε; Τι νόηµα έχει τούτη η ζωή; φωνάζουν οι 
καρδιές, ρωτούν οι κεφαλές, χτυπώντας το χάος. 

-A:   Και µια φωνή µέσα µου κίνησε ν΄ απαντήσει. Θα ΄ρθει µια µέρα, σίγουρα, η 
φωτιά να καθαρίσει τη γης. Θα ΄ρθει µια µέρα, σίγουρα, η φωτιά να εξαφανίσει τη 
γης. Αυτή είναι η ∆ευτέρα Παρουσία. 

Μια γλώσσα πύρινη είναι η ψυχή κι αγλείφει και µάχεται να πυρπολήσει τον 
κατασκότεινο όγκο του κόσµου. Μια µέρα όλο το Σύµπαντο θα γίνει πυρκαγιά. 

Η φωτιά είναι η πρώτη κι η στερνή προσωπίδα του Θεού µου. Ανάµεσα σε δυο 
µεγάλες πυρές χορεύουµε και κλαίµε. 

Κι ολοµεµιάς ο ρυθµός της γης γίνεται ίλιγγος, ο χρόνος εξαφανίζεται, η στιγµή 
στροβιλίζεται, γίνεται αίωνιότητα, το κάθε σηµείο -θες έντοµο, θες άστρο, θες Ιδέα 
γίνεται χορός. 

Ήταν φυλακή, κι η φυλακή συντρίβεται κι οι φοβερές δυνάµες µέσα λευτερώνουνται 
και το σηµείο δεν υπάρχει πια! 

Ο ανώτατος αυτός βαθµός της άσκησης λέγεται: Σιγή. 

Σιγή θα πει: Καθένας, αφού τελέψει τη θητεία του σε όλους τους άθλους, φτάνει πια 
στην ανώτατη κορφή της προσπάθειας πέρα από κάθε άθλο, δεν αγωνίζεται, δε 
φωνάζει ωριµάζει αλάκερος σιωπηλά, ακατάλυτα, αιώνια µε το Σύµπαντο. 

Αρµοδέθηκε πια, σοφίλιασε µε την άβυσσο, όπως ο σπόρος του αντρός µε το 
σπλάχνο της γυναίκας. 

Πώς µπορείς να φτάσεις στο σπλάχνο της άβυσσος και να την καρπίσεις; Αυτό δεν 
µπορεί να ειπωθεί, δεν µπορεί να στριµωχτεί σε λόγια, να υποταχτεί σε νόµους 
καθένας έχει και τη λύτρωση τη δική του, απόλυτα ελεύτερος. 

Μέσα στη βαθιά Σιγή, όρθιος, άφοβος, πονώντας και παίζοντας, ανεβαίνοντας 
ακατάπαυτα από κορυφή σε κορυφή, ξέροντας πως το ύψος δεν έχει τελειωµό, 
τραγουδά, κρεµάµενος στην άβυσσο, το µαγικό τούτο περήφανο ξόρκι: 

ΠΙΣΤΕΥΩ Σ΄ ΕΝΑ ΘΕΟ, ΑΚΡΙΤΑ, ∆ΙΓΕΝΗ, ΣΤΡΑΤΕΥΟΜΕΝΟ, ΠΑΣΧΟΝΤΑ, 
ΜΕΓΑΛΟ∆ΥΝΑΜΟ, ΟΧΙ ΠΑΝΤΟ∆ΥΝΑΜΟ, ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ ΣΤ΄ ΑΚΡΟΤΑΤΑ ΣΥΝΟΡΑ, 
ΣΤΡΑΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΦΩΤΕΙΝΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΣ, ΤΙΣ ΟΡΑΤΕΣ 
ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΟΡΑΤΕΣ. 
ΠΙΣΤΕΥΩ ΣΤ΄ ΑΝΑΡΙΘΜΗΤΑ, ΕΦΗΜΕΡΑ ΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΠΟΥ ΠΗΡΕ Ο ΘΕΟΣ 
ΣΤΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΚΡΙΝΩ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑΥΤΗ ΡΟΗ ΤΟΥ ΤΗΝ 
ΑΚΑΤΑΛΥΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ.   
ΠΙΣΤΕΥΩ ΣΤΟΝ ΑΓΡΥΠΝΟ ΒΑΡΥΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ, ΠΟΥ ∆ΑΜΑΖΕΙ ΚΑΙ ΚΑΡΠΙΖΕΙ 
ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΗ ΖΩΟ∆ΟΧΑ ΠΗΓΗ ΦΥΤΩΝ, ΖΩΩΝ ΚΙ ΑΝΘΡΩΠΩΝ.   
ΠΙΣΤΕΥΩ ΣΤΗΝ ΚΑΡ∆ΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, ΤΟ ΧΩΜΑΤΕΝΙΟ ΑΛΩΝΙ, ΟΠΟΥ ΜΕΡΑ 
ΚΑΙ ΝΥΧΤΑ ΠΑΛΕΥΕΙ Ο ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ. 
"ΒΟΗΘΕΙΑ!" ΚΡΑΖΕΙΣ, ΚΥΡΙΕ. "ΒΟΗΘΕΙΑ!" ΚΡΑΖΕΙΣ, ΚΥΡΙΕ, ΚΙ ΑΚΟΥΩ.   
ΜΕΣΑ ΜΟΥ ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΚΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΚΙ ΟΙ ΡΑΤΣΕΣ ΟΛΕΣ, ΚΙ ΟΛΗ Η ΓΗΣ, 
ΑΚΟΥΜΕ ΜΕ ΤΡΟΜΟ, ΜΕ ΧΑΡΑ, ΤΗΝ ΚΡΑΥΓΗ ΣΟΥ.   
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ΜΑΚΑΡΙΟΙ ΟΣΟΙ ΑΚΟΥΝ ΚΑΙ ΧΥΝΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΣΕ ΛΥΤΡΩΣΟΥΝ, ΚΥΡΙΕ, ΚΑΙ ΛΕΝ: 
"ΕΓΩ ΚΑΙ ΣΥ ΜΟΝΑΧΑ ΥΠΑΡΧΟΥΜΕ."   
ΜΑΚΑΡΙΟΙ ΟΣΟΙ ΣΕ ΛΥΤΡΩΣΑΝ, ΣΜΙΓΟΥΝ ΜΑΖΙ ΣΟΥ, ΚΥΡΙΕ, ΚΑΙ ΛΕΝ: "ΕΓΩ ΚΑΙ 
ΣΥ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑ."   
ΚΑΙ ΤΡΙΣΜΑΚΑΡΙΟΙ ΟΣΟΙ ΚΡΑΤΟΥΝ, ΚΑΙ ∆Ε ΛΥΓΟΥΝ, ΑΠΑΝΩ ΣΤΟΥΣ ΩΜΟΥΣ 
ΤΟΥΣ, ΤΟ ΜΕΓΑ, ΕΞΑΙΣΙΟ, ΑΠΟΤΡΟΠΑΙΟ ΜΥΣΤΙΚΟ:   
ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΑ ΤΟΥΤΟ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ! 



«Στη χαμηλή τούτη ταβέρνα της γης» 

Την Κυριακή 16-2-2020 η αίθουσα τέχνης Κοζάνης έγινε «η χαμηλή ταβέρνα της γης», στην 
οποία συναντήθηκαν οι «Ταξιδευτές του θεάτρου» με το κοινό της πόλης και «ήπιαν το ίδιο 
κρασί» της Ασκητικής μέσα σε μια κατανυκτική ατμόσφαιρα που δονούνταν από τα κύματα 
ενέργειας που έστελναν τα 18 περίπου δεκαπεντάχρονα παιδιά από 11 σχολεία της πόλης.  

Η ομάδα τίμησε το όνομά της με το ταξίδι της Ασκητικής  που δεν έχει αρχή και τέλος. Οι 
φωνές των παιδιών έφτασαν ως το σύμπαντο του Καζαντζάκη και ο πεντοζάλης από το 
σύλλογο Κρητών μέσα στο σύννεφο της έκστασης μας πήγε στις κορφές του Ψηλορείτη. Το 
κοινό της πόλης μας τίμησε για 42η φορά, με τη νεολαία να διεκδικεί μεγάλο μερίδιο και να 
μας δείχνει το δρόμο της καρδιάς, που δεν βολεύεται στην κανονικότητα, την τάξη του 
νόμου  και την υπακοή. 

 Η δραματοποιημένη αφήγηση με τις δυνατές εναλλασσόμενες εικόνες και τη δυναμική 
εσωτερική ροή φώτισε το μέσα μας και βοήθησε τον καθένα να σμίξει με το δικό του 
Αόρατο, να ακούσει τη δική του κραυγή, να σπάσει τα δικά του σύνορα. Ανάμεσα στα δυο 
ζωντανά ρέματα που παλεύουν, τον ανήφορο και τον κατήφορο, κέρδισε ο ανήφορος προς 
την αθανασία. 

Ευχαριστώ θερμά: 
Τα παιδιά για το δύσκολο αγώνα που δώσαμε μαζί και βγήκαν νικητές, πέταξαν «στο 
γκρεμό της άβυσσος» όλες τις αδυναμίες και ανέβηκαν «τον ανήφορο της αθανασίας», 
ζωντάνεψαν με το σώμα τους το κορυφαίο έργο « Ασκητική» και έγιναν φωτεινό 
παράδειγμα. 
Τους γονείς και τους διευθυντές των σχολείων που με εμπιστεύονται. 
Τους «απόφοιτους» της ομάδας: Δέσποινα Κρανιώτη, Σταυρούλα Στάμκου, Παναγιώτη 
Ζάχο, Δημήτρη Καραγιάννη, Νίκο Λιάκο και Στέργιο Σιδέρη,  που δεν μου λένε ποτέ όχι. 
Τον Καλλίνικο Χαλβατζή που εξαρχής πίστεψε σ’ εμένα και πήγε το σπόρο της ομάδας στα 
πέρατα της γης, Αγγλία, Αμερική. 
Όλους τους φίλους που με στήριξαν και τους συνεργάτες. 
Το σύλλογο Κρητών « Η Μεγαλόνησσος» 
Το κοινό της πόλης που αγκάλιασε την ομάδα και μας τιμά σταθερά επί 29 χρόνια  
Το ΔΗΠΕΘΕ για την παραχώρηση της αίθουσας τέχνης. 
 και παραθέτω τους 
 συντελεστές: 
Μακιγιάζ: Ράλλη Αλεξάνδρα, Τσιαβή Μαρία, Τσίγγανα Αλεξάνδρα                               
Κοστούμια: η ομάδα                                                                                                              
Σκηνικά-αφίσα: Καραγιάννης Δημήτρης                                                                                           
Επιμέλεια φωτισμού – ήχου: Ζάχος Παναγιώτης, Καλεμκερίδου Αναστασία, Ντίνας 
Χάρης                                                                                                                                                    
Μουσική επιμέλεια: Γκουτζιαμάνη Γιάννα                                                                                
Δραματουργική επεξεργασία: Γκουτζιαμάνη Γιάννα 
 
  Η ομάδα 



Αρουτινιάν Ζωή 
Βητοπούλου Πελαγία 
Διδασκάλου Άννα 
Δόγια Βέρα   
Ζήκα  Ελιάννα,  
 Ζουρουφίδου Μαρία Φωτεινή 
 Καζαντσίδης Γιώργος   
 Καλύβα Ειρήνη  
Κότσι Άννα Μαρία 
 Λαζαρίδου Μυρτώ 
 Λάσπα Χριστίνα 
Μελίσση Μαρία 
 Μητσαριώτη  Φρειδερίκη 
 Ντίνα Γεωργία  
Ντίνας Χάρης 
 Σιδηροπούλου Χιονία 
 Τσεβεκίδου  Νεφέλη 
 Φυτανίδου  Δανάη 

Κοζάνη 18-2-2020 
Η υπεύθυνη της ομάδας 
Γκουτζιαμάνη Γιάννα 
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