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Πρόλογος «Αμφικτιονίας Ελληνισμού»
Ο συγγραφέας - ποιητής Αντώνης Αναστασιάδης, εκλεκτό μέλος του πολιτιστικού - κοινωνικού μας φορέα, έχει πλούσιο έργο στο
ενεργητικό του που χαρακτηρίζεται από μια εξαιρετική και σπουδαία
δυναμική στο λόγο.
Με την παρούσα έκδοση με τίτλο «55 χρόνια Σκέψεις και Διαλογισμοί», μεστή στην έκφραση, με ουσιαστική θεματολογία, με θαυμάσιο χειρισμό της γλώσσας, καταφέρνει να βρίσκεται στο πνεύμα και
στους ρυθμούς της εποχής, ανταποκρινόμενος με ευκολία και απλότητα στις δύσκολες απαιτήσεις της νεότερης λογοτεχνικής έκφρασης.
Έτσι φέρνει στην επιφάνεια νέα σύμβολα και πρωτοτυπίες που
αναμφίβολα εμπεριέχουν την προσωπική του σφραγίδα, τη δική του
τεχνική που οπωσδήποτε πηγάζει από τον αγνό μα και σπουδαίο
εσωτερικό ρυθμό της ψυχής του. Σε κάθε σελίδα του βιβλίου αξιοπρόσεχτο είναι πως τα νοήματα τα νοιώθεις ελεύθερα και στοχαστικά,
εύληπτα αλλά ταυτόχρονα και γοητευτικά, πλούσια σε εικόνες. Όλα
αυτά προσδιορίζουν και μαρτυρούν έναν καλλιτέχνη που μας μεταδίδει μηνύματα τέτοια που μας προκαλούν συγκινησιακούς κραδασμούς στην ψυχή. Καταφέρνει επίσης με μια αριστουργηματική αλλά
διακριτική τέχνη, στοιχεία της ξεχωριστής δικής του ψυχοσύνθεσης
να μας εμφανίζει ξεκάθαρα της αλήθειες της ζωής. Γιατί όπως γνωρίζουμε όλοι, μονάχα εκείνες έχουν το μεγάλο προνόμιο και την ακριβή
δυναμική να κορυφώνουν το ανθρώπινο αίσθημα και να καθορίζουν
τη μοίρα μας. Μέσα από τον γνήσιο και ουσιαστικό του λόγο μας κάνει όλους συμμέτοχους και κοινωνούς των οραμάτων και των συναισθημάτων, έτσι ώστε να γεμίζουμε με δύναμη και αισιοδοξία.
Το νέο του βιβλίο με τίτλο «55 χρόνια Σκέψεις και Διαλογισμοί»
μας εκπλήσσει με την πρωτοτυπία, με τον βαθύ στοχασμό, τον λυρι-

σμό, τον ύμνο στη φύση και τα ανθρώπινα ιδανικά και πραγματικά μας καθηλώνει. Εύχομαι στον αγαπητό μου Αντώνη να έχει τη δύναμη και το κουράγιο να μας δίνει πάντοτε όμορφες δημιουργίες.
Ο Πρόεδρος
Μπουκόνης Δημήτρης

Εισαγωγή
Πενήντα πέντε πλέον ετών, πολλά χρόνια σκέψεων και διαλογισμών,
από τότε που ήμουνα μικρός και πήγαινα στα χωράφια για αγροτικές κουραστικές δουλειές, αλλά με σκέψεις πάντα υψηλές. Κάτω από τον ήλιο ή την
βροχή, καθώς δουλεύαμε από το πρωί ώσπου ο ήλιος να χαθεί, το μυαλό χαμένο ήτανε θαρρείς σε μαγικά όνειρα και σκέψεις υπέροχες τρανές. Άλλοτε
πάλι ουτοπικές. Σκεφτόμουν έναν κόσμο όμορφο και αγωνιζόμουνα γι’ αυτό, καλύτερο από αυτόν που γνώριζα ως τότε και δυστυχώς καθώς μεγάλωνα συνέχεια χειρότερο τον έβλεπα να γίνεται διαρκώς.
Καθώς μεγάλωνα λοιπόν, οι γνώσεις μεν αυξάνονταν αλλά και τα ερωτήματα μεγάλωναν και αυτά ανελλιπώς. Τις σκέψεις έτσι παρασέρνανε και
βιαστικά πληθαίνανε. Τα ερωτήματα δεν είχανε σταματημό. Πολλές οι σκέψεις μου αυτές, για μια καλύτερη ανθρώπινη ζωή, για δικαιοσύνη και ομορφιά, για ελευθερία και ανθρωπιά, για ειρήνη και αγαπητική ζωή. Σε κάθε
απάντηση γλυκιά κι άλλα ερωτήματα ξεπρόβαλλαν μπροστά. Γιατί αντιμάχονται οι λαοί; Γιατί μαλώνουν οι άνθρωποι; Τι είναι τέχνη και ομορφιά; Τι
είναι σοφία και τι η γνώση τελικά; Ποια είναι η αλήθεια η μοναδική. Υπάρχει γνώση αντικειμενική;
Έτσι λοιπόν ξεκίνησα ένα πρωί, τις σκόρπιες σκέψεις μου αυτές και τα
ερωτήματα που είχαν καιρό συσσωρευτεί, καταγεγραμμένα εκεί και εδώ με
όλα τα συναισθήματά μου ασφαλώς, να τα μαζέψω σε ένα βιβλίο προσωπικό. Είναι ένα βιβλίο της ζωής λοιπόν, το βιβλίο που κρατάς τούτη την στιγμή, τίμιε φίλε αναγνώστη άγνωστε ή γνωστέ, που με συγκίνηση σε ομιλεί
και τις σκέψεις μου σου απαριθμεί.
Εσύ έντιμε αλλά και εσύ νεαρέ αναγνώστη με την καθαρότητα που έχεις
της ψυχής1, άκου την θερμή παράκλησή μου, λίγο πριν ξεκινήσεις την ανάγνωσή σου αρνητικά ή θετικά, ή ίσως και λίγο βιαστικά: Με προσοχή να το
διαβάσεις σε παρακαλώ, με καθαρό μυαλό, συναίσθημα, καρδιά και με ηρεμία της ψυχής. Για όποιο λάθος βρεις λοιπόν εδώ, συντακτικό ή ορθογραφικό, ή και διατύπωσης ασφαλώς, και σε ότι τέλος πάντων διαφωνείς, θα θε-

ωρηθείς μεγάλος φίλος προς εμέ, αν μοιραστείς μαζί μου τις αμφιβολίες σου
αυτές, σαν θα με κρίνεις για ότι γράφω, πάντα καλοπροαίρετα κι από ψυχής. Τότε θα σου χρωστώ ευγνωμοσύνη και φίλος θα θεωρείσαι ασφαλώς.
Το σημαντικότερο που επιζητώ, είναι με τους ανθρώπους να επικοινωνώ. Να κάνω διάλογο και να αυτοδιορθωθώ όπου θεωρήσω ότι είναι απαιτητό. Διότι η κοσμοθεωρία μας που ‘κτίζεται’ μέσα στο μυαλό, αν δεν «συγκρουστεί» με άλλα κοσμοθεωρικά συστήματα έξω από τον εαυτό, τότε δεν
γίνεται αντιληπτό που βάλλεται, που υστερεί ή που διαλανθάνει ριζικώς.
Πενήντα πέντε πλέον ετών, πολλά χρόνια σκέψεων και διαλογισμών θα
βρεις εδώ. Άρα, σε κάποιο βαθμό υποκειμενικό, φίλε μου μην το ξεχνάς αυτό. Σε ότι συμφωνείς κράτα το για σένα φίλε αναγνώστη με στοργή. Όμως
σε ότι διαφωνείς, μοιράσου του μαζί μου ώστε να προβληματιστώ και όπου
απαιτείται να διαφοροποιηθώ.
Σας Ευχαριστώ Πολύ
Αντώνης Αναστασιάδης
anastasiadisan@yahoo.gr

Αφιερώσεις
• Αφιερώνεται στην μητέρα μου, μια ηρωίδα της σύγχρονης εποχής με
το αληθινό περιεχόμενο της λέξης, ένα πρόσωπο απόλυτης άδολης
αγάπης, προσφοράς και θυσίας.
• Αφιερώνεται στη μνήμη του πατέρα μου, ενός γλυκύτατου και
χαμογελαστού ανθρώπου.
• Αφιερώνεται στους δύο πολυαγαπημένους μου και πολυσέβαστους
δασκάλους Γιώργο Μπλούχο και Όμηρο Σοφιανό.
• Αφιερώνεται στους καθηγητές μου από την β΄βάθμια εκπαίδευση,
τον κο Πηλίτση Στέλιο και την κα Δαϊμπαλή Άννα, τον κο Κερμενιώτη
Γιάννη και τον κο Παπαδόπουλο Γιώργο.
• Αφιερώνεται στους δύο ανθρώπους που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην
ανάπτυξη της ενηλικιότητας στην ιδιωτική ζωή μου, τον Παναγιώτη
Ανθίτσο και τον Αντρέα Καποδίστρια.
• Αφιερώνεται σε όλους τους μαθητές μου που κατά καιρούς είχα στην
τάξη μου και με ενέπνευσαν ο καθένας ξεχωριστά με τον δικό του
τρόπο.
• Τέλος αφιερώνεται στα δυο αγαπημένα μου παιδιά, Διονύση και
Ελευθερία, την ανώτατη και υπέρτατη χαρά της ζωής μου.
Αντώνης Αναστασιάδης

Ευχαριστίες
Χρωστώ ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους του φίλους και γνωστούς του
περιβάλλοντός μου που άλλοτε με την σοφία τους, άλλοτε με τις εξειδικευμένες γνώσεις τους, άλλοτε με τη δογματική αυθεντία τους, άλλοτε με τον φανατισμό τους και άλλοτε με την στείρα αντιπαράθεσή τους, ‘ανάγκασαν’ το
μυαλό μου να σκεφτεί και να αντιληφτεί πολλά πράγματα που θα μου είχαν
διαφύγει.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον φίλο και συνάδελφο φιλόλογο Βασίλη Μεσσή για τις υποδείξεις και τις διορθώσεις των κειμένων, στον φίλο Δημήτρη
Μπουκώνη για την κάθε μορφής γενικότερη και σημαντικότατη συμβολή του.
Τους ευχαριστώ όλους θερμά.
Αντώνης Αναστασιάδης

Αναζητητής
-Ποιος είσαι;
Είμαι ένας άνθρωπος, είμαι ένας απλός αναζητητής της Αγάπης, της
Γνώσης και της Αλήθειας.
Συνέχεια βρίσκομαι στο μονοπάτι της αναζήτησης.
-Και η Ελευθερία;
Αυτά τα τρία προσδιορίζουν τα όρια της ελευθερίας μου.
-Και η ζωή σου; Η ποσοτική διάρκεια της ζωής σου;
Δεν με νοιάζει πόσο θα ζήσω. Με νοιάζει πόσο θα ζήσω αληθινά! Με
νοιάζει η ποιοτική ζωή μου. Αυτή ναι, θέλω να είναι κατά το δυνατόν μεγαλύτερη. Ο πραγματικός, ο αληθινός χρόνος της ζωής μου είναι ένα αΐδιο «γίγνεσθαι», μια αναζήτηση του ωραίου, του δίκαιου και του αληθινού.
Για τους ανθρώπους όλα πρέπει να είναι ένα αΐδιο «Γίγνεσθαι», μια δυναμική ροή που οδηγεί στο «Τέλος». Η επίγνωση του «Είναι», η ουσία των
πραγμάτων, είναι δυνατή μόνο από τους θεούς και τους σοφούς. Το στιγμιαίο «Είναι» γίνεται κατανοητό από τους φιλοσόφους, τους επιστήμονες,
τους σκεπτόμενους και τους εργάτες των Τεχνών και των Γραμμάτων, μέσα από τον καθημερινό ευλογημένο μόχθο τους. Το «Φαίνεσθαι» είναι αυτό που νοιώθουν οι λαοί μες στους θορύβους των δρόμων και των αγορών,
αρκούμενοι στο επιφανειακό και στο ανούσιο. Είναι αυτοί που τη ζωή τους
ευτελίζουν μες στην πολλή συνάφεια του κόσμου και στον καθημερινό θόρυβο της ζωής.
Το «Γίγνεσθαι» λοιπόν, αυτό είναι απαιτητό για τους ανθρώπους.
Το πλούτος του «Γίγνεσθαι» αυτό που αναδεικνύει την αληθινή ζωή.
Αληθινή ζωή για μένα είναι οι στιγμές κατά τις οποίες αγάπησα (Αγάπη),
γνώρισα (Γνώση) και έμαθα (Αλήθεια). Ο χρόνος δηλαδή που αναζητούσα.
Και τούτο διότι μόνο κατά τη διάρκεια της αναζήτησής μου ζούσα αληθινά.
Αυτή είναι η αληθινή μου ζωή! Τότε και μόνο τότε συνέβαινε το παράξενο,
ενώ το ατομικό μου χωροχρονικό διηνεκές συμπυκνωνόταν, ταυτόχρονα
και διαστελλόταν. Ήταν ουσιαστικό! Ήταν η ουσία του «Ανθρώπου»! Ήταν

η αληθινή ζωή!
Ποιος είμαι τελικά;
Είμαι ένας «Αναζητητής»!

Οι Μοίρες
Όταν γεννήθηκα, οι μοίρες αποδιωγμένες από τον άνθρωπο σε μακρινά αφιλόξενα άγρια μέρη, πέρα στις άκριες της γης εκεί όπου η γη ενώνεται
με τον ουρανό, άγρια θυμωμένες έγραψαν την μοίρα μου σε ένα ραγισμένο τζάμι κάποιας μοναχικής ετοιμόρροπης καλύβας, δίπλα σε ένα φαράγγι κάπου σε μια καταπράσινη βουνοπλαγιά. Ένα ήρεμο ρυάκι δίπλα σιγοτραγουδούσε για το θαύμα της ζωής και δρόσιζε απλόχερα κάθε διψασμένο ζωντανό.
Αίφνης ένα απαλό καλοκαιριάτικο απογευματινό αργοσάλευτο αεράκι σηκώθηκε και δρόσισε γλυκά την ζεσταμένη από τον ήλιο φύση. Γκρέμισε το εύθραυστο τζάμι και το έσπασε σε πολλά κομμάτια μεταλλάσσοντας έτσι την προφητεία. Έμεινε ένα μικρό άθικτο κομμάτι με την προφητεία που απέμεινε:
«Θα αγαπάς και θα σε μισούν, θα πιστεύεις στον άνθρωπο και θα σε προδίδουν».
Πήρα το κομμάτι αυτό με ευλάβεια στα χέρια μου και έψαξα να βρω μια
άλλη ετοιμόρροπη καλύβα σε άλλο μέρος μακρινό και μοναχικό. Έπρεπε να
είναι μοναδικό. Έπρεπε να ταιριάζει με την προφητεία που γνώριζα εγώ.
Την βρήκα δίπλα σε ένα ξεραμένο ρυάκι που μόνο σε λίγους μικρούς νερόλακκους είχε απομείνει λίγο νερό. Εκεί όπου έτρεχαν με λαχτάρα τα ζωντανά κι ευλαβικά γονάτιζαν τη δίψα τους να ξεδιψάσουν. Εκεί τοποθέτησα με
ευλάβεια μεγάλη αυτό το μικρό άθικτο κομμάτι που υπαγόρευε την σκέψη
μου. Σε δύο βασικές αρχές σκεπτόμουν, σε δύο ισχυρά θεμέλια στήριξα το
αργοσάλευτο καλυβάκι της ζωής: Στην Αρχή της Αιτιότητας και στην Αρχή
της Τυχαιότητας. Συνδετικός κρίκος η «Ανάγκη» Αυτά καθόριζαν την βούλησή μου, αυτά και την επιλογή μου.
Σε αυτές τις αρχές θα στήριζα την ζωή μου, ακολουθώντας την αδήριτη
Ανάγκη και την αΐδιο ελεύθερη Επιλογή, αναλαμβάνοντας την Ατομική μου
Ευθύνη και σεβόμενος αληθινά μέσα από τα βάθη της ύπαρξής μου την Φυσική και Πολιτική Ελευθερία όλων των Έμβιων Όντων. Τα ζεύγη κανονικό-

τητα-τυχαιότητα και αναγκαιότητα-ελευθεριότητα θα με συνοδεύουν στην
πορεία αυτή. Σκληρός καθημερινός αγώνας για την ενανθρώπιση μου και
την τήρηση αυτών των Αρχών. Σύντροφοί μου: η Αγάπη, η Γνώση και η Αλήθεια. Σύμβουλοι βοηθοί μου: η Σοφία, η Σωφροσύνη, η Ανδρεία και η Δικαιοσύνη. Αξίες μου: η Ισηγορία, η Ισοπολιτεία, η Ισοδικία και η Ισονομία. Στόχος
μου, σκοπός και αυτοσκοπός: ο Άνθρωπος!
Τώρα πάνω στα ερείπια κάποιας μοναχικής γκρεμισμένης καλύβας, ένα
κομμάτι από τζάμι μου χαμογελά κάπως ειρωνικά. Το πρόσωπό μου καθρεφτίζεται μέσα του. Μέσα σε αυτά τα ερείπια θα ψάξω να βρω την «αλήθεια»
και το «όμορφο». Πάνω σε αυτά τα ερείπια, από τα ερείπια, θα κτίσω μια
καλύβα. Σε ανταπάντηση στις μοίρες μου, με το αγνό αίμα της καρδιάς μου
ανακατεμένο με πολλά ανεξίτηλα δάκρυα λύπης και χαράς τολμηρά μπροστά θα γράψω ένα μικρό επίγραμμα. Δική μου η επιλογή, δική μου κι ευθύνη! Τούτο θα είναι η προφητεία μου, αυτό θα είναι το επίγραμμά μου:
Θα αγαπώ και ας με μισούν,
θα πιστεύω στον άνθρωπο και ας με προδίδουν.

Το Χιόνι
Ήλθες και μου μίλησες ένα βράδυ και άρχισε να πέφτει στην καρδιά μου
χιόνι.
Κάτω από το χιόνι μια περίεργη ζεστασιά άρχισε να απλώνεται. Συνέχισες να μιλάς, το χιόνι συνέχισε να πέφτει, η ζεστασιά συνέχισε να απλώνεται.
Μου μίλησες για εκείνην! Δεν έβλεπες το χιόνι που έπεφτε; Μέσα στα
μάτια μου φαινότανε, στα χέρια μου που έτρεμαν, σε κάθε μου λέξη. Όμως
ξέρω γιατί μου μίλησες και αυτό έφερε το χιόνι. Πόση παγωνιά και πόση ζεστασιά.
Τι ευτυχία… της στιγμής! Τι δυστυχία… μιας ζωής!

Χώμα Λευκογειώτικο
Πήρα στην φούχτα μου λίγο χώμα Δραμινό, λίγο χώμα Λευκογειώτικο.
Το χώμα που με γέννησε. Το χώμα που περπάτησα, που έτρεξα, που έπεσα και πόνεσα. Σ’ αυτό το χώμα πάνω που είχα πρωτοαγαπήσει, είχα πονέσει, είχα ονειροπολήσει. Από αυτό το χώμα που αντλούσα δύναμη, όταν καθόμουν τα καλοκαιρινά δειλινά για να ξαποστάσω μετά την ημερήσια κούραση, απολαμβάνοντας τον ιδρώτα μου. Είναι το χώμα που σκάλισα, που
χάιδεψα, που μύρισα. Το χώμα που σε κάθε καλοκαιρινή βροχή, η αναδυόμενη ευωδιά του με γέμιζε ζωή, αισθησιασμό και μια παράξενη ευτυχία.
Αυτό είναι το χώμα στο οποίο θέλω να επιστρέψω. Να γίνω ένα με τους
χθεσινούς, τους τωρινούς αλλά και τους μελλοντικούς που θα έλθουν, βγαλμένοι και αυτοί από το ίδιο χώμα… από μένα.

Αν με όλα αυτά...
Ξυπνώ μες τα χαράματα ένα μοιραίο πρωινό μ’ ολέθριους κεραυνούς

τους πόνους και τα βάσανα αναζητώ και της ζωής τους στεναγμούς.
-Σκέφθηκα ανθρώπους επικίνδυνους, κακούς, προσέτι μουλωχτούς,
αδιάφορους, ανίκανους, παράνομους, ‘ήσυχους’, και έτι ‘συνετούς’ (;).
-Σκέφθηκα αυτούς που ανιδιοτελώς με βάσανα πολλά εθυσιάστηκαν,
κι αυτούς που φυλακίσθηκαν και τόσο την αλήθεια υπερασπίστηκαν.
Τον Μπρούνο, τον Χριστό και τον Σωκράτη ενθυμήθηκα και πόνεσα,
την Υπατία και για τόσους άλλους π’ άδικα σκοτώθηκαν οργίστηκα.
-Σκέφθηκα ακόμα όλους όσους πέρασαν, κι όλους τους τωρινούς,
και τους αυριανούς που θα ‘ρθουν αύριο μα και τους μελλοντικούς.

Μα να! Ένας ολέθριος κεραυνός την άγρια νύχτα σχίζει ξαφνικά
φόβος και τρόμος στου ανθρώπου την καρδιά, μα το μυαλό αναζητά.
Ταυτόχρονα απηύθυνα στο σύμπαν μια δυνατή ευχή-κατάρα-προτροπή,
και αυθωρεί τη διοχετεύω στους ανθρώπους με δυνατή ανθρώπινη πνοή:

Αν κάποια μέρα στη ζωή σου / φίλε μου, γιε μου και συνάνθρωπέ μου,
αν σ’ αδικήσουν δίχως λόγο / αν σου στερήσουν το γέλιο και σε πονέσουν,
αν χωρίς αιτία σε πληγώσουν / αν σε ποτίσουν κώνειο και σε σταυρώσουν,
αν δίχως αφορμή σε πολεμήσουν / αν σε κυνηγήσουνε και σε λαβώσουν,
κι αν όλοι αυτοί δεν σε κατανοήσουν / αν στην Ιερά Εξέταση σε οδηγήσουν,
και δεν πισωγυρίσεις μ’ όλα αυτά, / μιλάς με το φεγγάρι και διώχνεις τα κακά.
Αν με όλα αυτά την αρετή / κρατήσεις μέσα στην ψυχή σου,
τότε μη φοβηθείς, όλοι οι θεοί είναι μαζί σου.
Αν αγνοήσουν όλη την αλήθεια, / γι’ αυτήν σου λέω που αγωνίστηκες εσύ,
αν ακολουθήσουν ένα λάθος / αυτό το λάθος που με τόλμη αντιπάλεψες εσύ,
αν σκαρφιστήκανε ψευδολογίες / και στήθηκες εμπρός με σκέψη και αντρεία
αν λάθος, ψέμα κι αδικία / μες το μυαλό τους είναι μία διαρκής αβελτηρία,

και ενώ σ’ αυτούς έχει χαθεί το λογικό / κι όλοι εσένα θα κοιτούνε για τρελό,
και παρά ταύτα μένεις λογικός, / μένεις ορθός κι ας βλέπεις μπρος σου τον χαμό.
Αν με όλα αυτά την αρετή / κρατήσεις μέσα στην ψυχή σου,
τότε μη φοβηθείς, όλοι οι θεοί είναι μαζί σου.
Αν δεν φοβάσαι να ονειρευτείς / και δεν λυπάσαι να σκοτώσεις τ’ όνειρό σου.
αν δεν δειλιάσεις και να φανταστείς, / να διαδώσεις γύρω σου αυτή τη φαντασία,
αν φαντασία κι’ όνειρο μαζί, / σε οδηγήσουν -μα δε σ’ αφήσουν- μες στην ουτοπία.
και γρήγορα συνέλθεις από εκεί / για άλλο όνειρο θα ψάξεις, μια άλλη φαντασία.
Αν ώσπου να βρεις τ’ όνειρο τ’ αληθινό / συνέχεια θε να ψάχνεις μες στο νου σου,
κι αν στην αρχή, ξανά, και πάλι από την αρχή / συνέχεια θα ονειρεύεσαι, θα ψάχνεις.
Αν με όλα αυτά την αρετή / κρατήσεις μέσα στην ψυχή σου,
τότε μη φοβηθείς, όλοι οι θεοί είναι μαζί σου.

Αν σε χαρά ή και σε λύπη σαν βρεθείς / κακό ή καλό κι αν ‘ρθει εμπρός σου
αν είσαι μες τ’ αγκάθια αυτά τα δυο / κι ότι βρεθεί τέλος μπροστά σου
για μια στιγμή γονατιστός βρεθείς / μα πάλι ορθός βαδίζεις την ζωή σου,
κι ύστερα σαν θα στοχαστείς / δίχως να γίνει αυτοσκοπός ο στοχασμός σου,
και με διδάγματα πολλών σοφών / βαδίζεις δίχως φόβο στην ψυχή σου,
κι αφού για όλα αυτά θα μισηθείς / πάλι το δίκαιο προτάσσεις στη ζωή σου.
Αν με όλα αυτά την αρετή / κρατήσεις μέσα στην ψυχή σου,
τότε μη φοβηθείς, όλοι οι θεοί είναι μαζί σου.

Αν διαφθείρουνε το «Λόγο» τον ορθό / τις «Λέξεις» διολισθήσουνε σε πλάνη
και με διαφαλκιδεύσεις πονηρές / μες στα σκοτάδια σύρουν τους ανθρώπους,
αν γύρω η παραφροσύνη επικρατεί / τα ψέματα παντού και η άδεια πλάνη.
Η Γλώσσα και η Σκέψη αρμονική / τον Λόγο εναρμονίζεις με την Πράξη.
Κι ενώ θα βρίσκεις γύρω δοξασίες δουλικές, / μια ανθρώπινη αγέλη φοβισμένη,
γύρω σκοτάδι, ψέμα και βρωμιές / και συ αντισταθείς σε κοινωνία πουλημένη.
Αν με όλα αυτά την αρετή / κρατήσεις μέσα στην ψυχή σου,
τότε μη φοβηθείς, όλοι οι θεοί είναι μαζί σου.

Αν μες τα πλήθη ξάφνου σηκωθείς / δείξεις το φως, τον ήλιο και τη δύση,
ολόρθος αν στηθείς στο κύμα εμπρός / το χέρι σου προς την ανατολή απλώσεις.
Αν θα σταθείς ολόρθος, δυνατός, / αλύγιστος, ανατολή να δείξεις, να κοιτάξεις,
αν κύματα, λόγια, βέλη θα σε πλήξουν / και τ’ όμορφο στον αγώνα σου προτάξεις,
στα βέλη αν σταθείς εμπρός, / μπροστά στα όρνια που πληγώνουν με υποκρισία,
και συ με θάρρος μένεις συνετός / μ’ ανδρεία σκέφτεσαι, με γνώση και σοφία.
Αν με όλα αυτά την αρετή / κρατήσεις μέσα στην ψυχή σου,
τότε μη φοβηθείς, όλοι οι θεοί είναι μαζί σου.

Αν δεις ότι σκυλεύουν το όνειρό σου, / και σώμα, ψυχή, μυαλό να αιμορραγούν,
κι αν σε λαβώσουν, σε ματώσουν, / πληγές πολλές επάνω στο γυμνό κορμί σου,
αν αίματα, λάσπες και ιδρώτας / αν ζωγραφίζουν σχήματα επάνω στο κορμί σου
κι ενώ η ήττα είναι εμπρός σου ορθή / μένεις εκεί! το ξέρεις! θα αγωνιστείς!
Το νοιώθεις πως η θέση σου είν’ εκεί / δε σε τρομάζει η έκβαση του αγώνα
μένεις εκεί στητά και δεν λιποψυχείς / μόνο εσύ θα επιλέξεις την θανή σου!
Αν με όλα αυτά την αρετή / κρατήσεις μέσα στην ψυχή σου,
τότε μη φοβηθείς, όλοι οι θεοί είναι μαζί σου.

Αν τέλος μέγας πόνος και ορυμαγδός / θα σ’ οδηγήσει στην πόρτα της αβύσσου,
και σωριασμένος μόνος θα βρεθείς εκεί / πληγές πολλές επάνω στο κορμί σου.
Αν πάλι εσύ ορθός εκεί θε να στηθείς / ολόρθος μπρος την πόρτα του χαμού σου,
μείνεις εκεί μ’ ορμή ν’ αγωνιστείς / χωρίς πολλές φωνές και δάκρυα και λόγια
Αν τότε κράξεις καθαρά και δυνατά / “εδώ είμαι χάρε-πόνε! έλα! χτύπα!”.
Αν πεις “δεν σε φοβάμαι πια ζωή / τώρα θα ‘ρθω για να σε πολεμήσω! /
σε σένα χάρε-πόλεμε μιλώ, / σε σένα άδικο, ψέμα, σκοτάδι και κακία. /
Είμαι από υλικό σκληρό και δυνατό, / καθάριο μέταλλο είναι η ψυχή μου /
δείτε το βλέμμα μου αυτό / η δύναμή μου είναι η αλήθεια και το φως /
με την Αγάπη, την Γνώση, την Αλήθεια / μόνο μ’ αυτά σας πολεμώ!”.
Αν μ’ όλα αυτά στηθείς ολόρθος σθεναρός,
ερρώμενος την ιερή στιγμή και μόνος,
Γνώση και Αλήθεια ν’ υπερασπιστείς
Αγάπη και Δικαιοσύνη να στηρίξεις

τότε φωνάζω και στο λέω δυνατά
φίλε μου, γιέ μου, αδερφέ μου και συνάνθρωπέ μου:
Άκου! μη φοβηθείς και μη ντραπείς, μα να το πεις,
«Ναι! Είμαι Άνθρωπος! Το λέω! Το φωνάζω!».

Το Ψεύτικο χρυσάφι
Όταν γεννήθηκες φυλάκισαν την ψυχή σου μέσα στο ψεύτικο χρυσάφι. Σου έδειξαν λεωφόρο από ψεύτικο ασήμι και την ακολουθείς πειθήνια
και παθητικά. Έτσι, θα φύγεις κάποτε διψασμένος απ’ αυτή τη ζωή, αφού
δεν βρήκες το θάρρος να πάρεις ένα από τα χιλιάδες μονοπάτια που ξανοιγόντουσαν δίπλα σου. Όμως μέσα στα αγκάθια και στους βράχους θα έβρισκες νερό να ξεδιψάσεις, την πείνα να χορτάσεις, το μυαλό σου να εξασκήσεις και λόγο για να επαναστατήσεις. Και θα μείνεις ένας ανθρωπάκος!
Θα μείνεις λοιπόν ένας ανθρωπάκος, δεν θα ξεχωρίσεις. Το γνωρίζεις!
Γεννήθηκες με την ικανότητα και τη δυνατότητα αλλά τα απαρνήθηκες. Σε
δημιούργησε ελεύθερο η φύση αλλά απεμπόλησες κάθε μορφή ελευθερίας
σου και αυτοσκλαβώθηκες. Όλες σου οι αισθήσεις παραμένουν ανενεργές
και απαξιωμένες. Έχεις υποταχθεί, δεν επαναστατείς και κάτω από έναν
εγωιστή ήλιο ακολουθείς τη λεωφόρο που σου υπέδειξαν να περπατήσεις.
Μια ερημική λεωφόρο που σε καταδικάζει σε έναν κόσμο ερημικό. Σε ανάγκασαν να καταστείς και εσύ ένα τυχαίο επιφαινόμενο. Και θα μείνεις ένας
ανθρωπάκος!
Η ψυχή σου, τόσο όμορφη, ένα αληθινό κομμάτι χρυσού, ένα διαμάντι
που θάβουν συνεχώς επί δεκαοκτώ χρόνια με ψεύτικο χρυσάφι. Άπλωσα
το χέρι να την ξεθάψω και με κοίταξες παράξενα! Με κοίταξες φοβισμένα,
σχεδόν λυπημένα. Είδα την λύπη πίσω από τον φόβο σου. Με κοίταξες θλιβερά! Ύστερα άπλωσες τρομαγμένα το χέρι σου για να προστατευθείς. Τόσο ψεύτικο χρυσάφι! πώς να το αντέξεις; πώς να το πολεμήσεις; Και θα μείνεις ένας ανθρωπάκος!
Μια μέρα σε κοίταξα προσεκτικά και αναρωτήθηκα: πως γίνεται το ψεύτικο χρυσάφι να σκεπάζει το αληθινό; Πρόσεχε το ψεύτικο χρυσάφι που ρίχνουν συνεχώς επάνω στην ψυχή σου. Έτσι κάποτε φυλακίστηκες, τώρα
αποτίναξε το πάνω από την ψυχή σου. Πρόσεχε την ασημένια λεωφόρο με
το ψεύτικο ασήμι που ύπουλα σε υπέδειξαν και πονηρά σε μαγνητίζει. Φύγε τώρα από πάνω της. Σου λέω, μέσα στους βράχους και στα δύσβατα μο-

νοπάτια θα βρεις νερό να ξεδιψάσεις. Εκεί θα μπορέσεις να αναζητήσεις, να
καλλιεργήσεις, να κατανοήσεις και να ξεχωρίσεις. Εκεί θα βρεις το δικό σου,
το απόλυτα προσωπικό και μοναδικό μονοπάτι σου μέσα στο σύμπαν. Γέμισε το λουλούδια λοιπόν; Μην παραμείνεις ένας ανθρωπάκος!
Θυμήσου! Είσαι εν δυνάμει άνθρωπος! Ψάξε! Μην το ξεχνάς! Όταν τα
ψεύτικα λόγια σκεπάσουν το μυαλό σου, όταν το ψεύτικο χρυσάφι πλακώσει την ψυχή σου, όταν το ψεύτικο ασήμι τυφλώσει τα μάτια σου, τότε θα
υποταχτείς, τότε θα έχεις αποτύχει. Χαμένος, μαζοποιημένος και αγελοποιημένος, ανώνυμος μέσα στην ανώνυμη μάζα της σιωπής. Ισοπεδωμένος και
χαμένος θα παραμείνεις να περπατάς μέσα σε μονοπάτια που χάραξαν οι
άλλοι. Απλώς θα περάσεις από αυτή την ζωή αλλά δεν θα υπάρξεις, δεν θα
ζήσεις,! Δεν θα ξεχωρίσεις! Και θα απομείνεις ένας ανθρωπάκος!
Αποτίναξε το ψεύτικο χρυσάφι που ρίχνουν συνεχώς επάνω σου!

