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Πρόλογος και επιμέλεια:  Ευάγγελος Κιούσης 
Μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα:  Όλγα Αυλωνίτη 
Γραφιστική εργασία: Ε.Κ., Αγγελική Αντωνίου 
 
Πρωτότυπο έργο στην Αγγλική Γλώσσα: 
E.F. Benson: The Man Who Went too Far 
Πρώτη έκδοση: Pall Mall Magazine 1904 
και σε συλλογικό έργο: “The Room in the Tower and other Stories” , Mills and Boon-
1912 

 

 

 

 

 

 

 

Το πρωτότυπο έργο στην Αγγλική γλώσσα είναι ελεύθερο δικαιωμάτων. 
Η παρούσα έκδοση και η μετάφραση της, καθώς και τα σήματα και εμβλήματα των 
εκδοτών, αποτελούν πνευματική του Οίκου Ελλήνων Εθνικών 
«Θύρσος»/Τμήμα Διαδικτυακών Εκδόσεων Ιδεών Άντρον  (υπεύθυνος κ.ν. 
Ευάγγελος Κιούσης) , και των συντελεστών που συνεργάστηκαν επί αυτής όπως 
αναγράφονται. 
Διακινείται άνευ χρηματικού αντιτίμου από το διαδίκτυο από τις επίσημες 
ιστοσελίδες της οργάνωσης του «Θύρσου», και απαγορεύεται η πώλησή της σε 
ψηφιακή ή έντυπη μορφή άνευ γραπτής αδείας των συντελεστών. 
 
 

 

 

Επικοινωνία με τους Εκδότες:  hellenesthyrsos@gmail.com 

 

 

 

 

 

 



Ένας Μικρός Πρόλογος για το παρόν έργο 

 

 

 

Ακριβώς στην εποχή που ακολούθησε τον θάνατο της Βασίλισσας της Αγγλίας Βικτωρίας, 

και στην έναρξη των μεγάλων αλλαγών στην Ευρώπη και πιο συγκεκριμένα στην Αγγλία, 

την Εδουρδιανή περίοδο, εποχή κοινωνικών ανακατατάξεων, εκμοντερνισμού και 

τεχνολογικής ανόδου, ο ρομαντισμός και η ατμόσφαιρα του περασμένου αιώνος 

αντιμάχονταν τις αναδυόμενες τάσεις της νέας αυτής περιόδου. 

Στη λογοτεχνία, υπήρξε μία πιο λαϊκή τάση που εμφανίστηκε παράλληλα με τη διάδοση 

του καθημερινού τύπου, και των θεαμάτων όπως του τότε νέου ακόμη κινηματογράφου. 

Σε αυτή την περίοδο, έζησε και έδρασε ο συγγραφέας Εδουάρδος Φρειδερίκος Μπένσον 

(24 Ιουλίου 1867 – 29 Φεβρουαρίου 1940). 

Ανάμεσα σε πολλούς άλλους συγγραφείς και σε αρκετά έργα που θέλουμε να 

παρουσιάσουμε όποτε μας δοθεί η ευκαιρία, επιλέξαμε να κάνουμε μία αρχή, με το παρόν 

έργο, καθώς, κρίναμε ότι για τον αναγνώστη που θέλει και μπορεί να διακρίνει λίγο 

βαθύτερα από μία απλή «φανταστική ιστορία», σε αυτή τη περίοδο των καταιγιστικών 

αλλαγών, θα του φανεί ιδιαιτέρως χρήσιμο το παρόν ανάγνωσμα. 

Η αναζήτηση της ευτυχίας, η απόπειρα ενός άλματος και σύνδεσης του σημερινού 

ανθρώπου με το Ιδεατό, δίχως να μεσολαβήσουν και να βιωθούν απαραίτητα στάδια, 

επίπονα σαφώς, και με κόπο, η φυγοπονία και ο κενός αισθητικός αναχρονισμός δίχως 

αντικειμενική βάση  και σύστημα Αξιών ενός δεδομένου Πολιτισμικού κέντρου, 

παλλόμενου και ισχυρού, αποτελούν μία επικίνδυνη ατραπό, ή και μία Ύβρι. 

Για εμάς ως Εθνικούς, ως Παγανιστές, οι οποίοι πασχίζουμε καθημερινά να εμπλουτίσουμε 

το Πολιτισμικό μας Περιβάλλον, η προσοχή που απαιτείται και η ευθύνη της, 



πολλαπλασιάζονται. 

Έτσι, επιλέξαμε αυτό το αλληγορικό μικρό διήγημα του Μπένσον, ως πολύ χρήσιμο σε 

αυτή τη διαρκή υπενθύμιση.  

Το κλίμα της ρομαντικής γραφής στην Ευρώπη, που από την πρώτη στιγμή αγκάλιασε τον 

Ελληνικό Κόσμο, συχνά ανέδειξε τη μορφή του Θεού Πανός, άλλοτε σε πιο κατανοητή 

υπόσταση, και άλλοτε ιδωμένο μέσα από τα σκοτεινά πουριτανικά μάτια της κυρίαρχης 

θρησκείας. Δεν θα σταθούμε σε αυτό. Για όποιον προσπαθεί να κατανοήσει τον Μέγα Θεό 

Παν, η λογοτεχνία είναι μόνον ένα παιδικό στάδιο. Οι τρόποι όμως προς την αναζήτηση 

κάθε αυθεντικότητας έχουν ένα Τίμημα, το οποίο, και στο παρόν έργο, εύστοχα 

εντοπίζονται από τον Βρετανό συγγραφέα ο οποίος έζησε για ένα διάστημα και στην 

Αθήνα, εργαζόμενος για την Βρετανική Αρχαιολογική Σχολή  (1892-1895), ερχόμενος σε 

επαφή με την πρωτογενή Τέχνη και τον Πολιτισμό μας. Αμέσως μετά βρέθηκε 

εργαζόμενος στην Αίγυπτο στην Ένωση για την προώθηση των Ελληνικών Σπουδών, από 

όπου παράλληλα συνέχιζε και το συγγραφικό του έργο. Υπήρξε ένας από τους 

υποστηρικτές του πρώτου εγχειρήματος για αποκλειστική φυτοφαγία και αποχής από το 

κρέας, πιθανώς επηρεασμένος από τις Πυθαγόρειες διδαχές αλλά δίχως να μπορεί να 

βεβαιωθεί αυτό με σιγουριά, στηρίζοντας ως μέτοχος το πρώτο χορτοφαγικό εστιατόριο 

που άνοιξε διάσημος τότε Βρετανός αθλητής και υπέρμαχος της υγιεινής ζωής Γιούστας 

Μάιλς ,για ένα βραχύ διάστημα στο Λονδίνο. 

Ως γιος του αρχιεπισκόπου του Κάντερμπερι, και με υψηλή μόρφωση εκπαιδευόμενος στο 

Βασιλικό Κολλέγιο του Κέμπριτζ, ο Μπένσον, είχε εξ αρχής την τάση να εμβαθύνει πέρα 

από το αισθητικό, και στον πνευματικό παράγοντα. Πολυγραφότατος με πάνω από 100 

έργα, βιογραφίες σημαντικών προσώπων, νουβέλλες και ιστορίες φαντασίας, τιμήθηκε λίγο 

πριν το τέλος του βίου του (1938), από το Μαγδαληνό Κολλέγιο του Κέμπρητζ για τη 

συνολική συνεισφορά του. 

Ευχόμαστε στις αναγνώστριες και τους αναγνώστες, να βρουν εξίσου χρήσιμο το παρόν 

μικρό βιβλίο όπως φάνηκε και σε εμάς. 

Καλή ανάγνωση. 

 

Αθήνα, 2/4/ «2018» 

Για τις Εκδόσεις Ιδεών Άντρον 

Ευάγγελος Κιούσης 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 





















































 



 



 


