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^Αγαπητέ νΤηο,
Δέν ξαίρω γιατί καύε φορά πού άφίνω πίΣω μου τή ν 

πόλη Σας νοιώθω έν απερίγραπτο αϊύθημα ένα κβνό,άς τό πούμε 
έτΣι ,πού χαράΣΣη βαθειά τά Ιχνη του μέΣα μου.
Μ& τήν φορά αυτή ’ένοιωθα πιό βαθειά νά πάλλη μέΣα μου Συγκλονι
στικά κάτι Σάν λύπη καί άπαγαητευΣη μαζί, κάτι πού μέ άναγκάζιει 
νά κάτΣω γιά νά Σας γράψω τά λόγια αύτά μέ Σκοπό νδ. Σάς ευχαρι- 
ΣτηΣω κατάβαθα γιά τήν τδόο εδγενικιά Σας Συμπεριφορά πού μέ 
(υποχρεώνει μά καί νά Σάς εκφράόω παράλληλα τήν λύπη μου γιά 
τήν τόΣο Σύντομη Στέρηόη Σας.

Κάθε χαρά φ. μου Συμπαραστέκεται από τήν λύπ η χ 
γιάτήν ΣτέρηΣη της καί Στήν δική μας περίπτωοη ή αδελφική καί 
εγκάρδια άλληλοκατανόηΣη έΣτερα από τόΣο καιρό παραλληλίζεται 
μέ τήν ενδόμυχη εΣωτερική ακαγοήτευΣη γιατί ή πλάνα, ή ζωή 
μας χωρ)ίζει τόΣο άσπλαχνα.
Στήν άγρια της ανεμοζάλη, πάνω από τές λύπες καί τά βάΣανάα της 
δτψώνη μερικές Στιγμές χαράς πού- νά ή πλάνη- μέΣα Στό ϊδιο 
τό ανώτερο εγκυμονούν τό κατώτερο, μέΣα Στήν αλήθεια’τό ψέμα,* 
μέΣα Στήν ελπίδα τήν άπαγοήτευΣη, μέΣα Στό αίώνίο τό πρωΣορινό. 
πόΣο μου έρχονται Στό νου τά λόγια του μεγάλου Ιίατρίάρχη τής 
Σύγχρονης άπαιΣιόδοξίας του τρανού Σοπενχάουερ, του περίφημου 
αυτου Γερμναου φιλούόφου πού ενοιωΣε κι’άπέδωΣε Στήν αΐωνιδτητα 
τήν πραγματικότητα τής ζωής πού δέν είναι τίποτε άλλο παρά 
πόνος καί μόνο πόνος. ,
*Μήν αγαπάς *λέεΐ δ Βούδδας γιά νά μή πονεΤς,*0Σο επιφανειακά 
δρθά κι’άν είναι τά λόγια αυτά εϊνα Στό βάθος τρομερά λανθαΣμενα 
γιατί φαντάόου νά λείπη άπ*τή ζωή ή αγάπη Σ*5λες της τέν εκδη
λώσεις ή αγάπη τής φύΣης πού εμπνέει τήν ύπέρτατη ανωτερότητα, 
ή αγάπη·πρός τόν Συνάνθρωπο πού πλάθει τήν αληθινή κοινωνική 
πυλιτική κι’δδηγεϊ Στόν ζωντανό έθνιμΣό, ή άγάη μεταξύ τώ ν 
*βθνών πού μας φένρει τόν ύγιή διεθνιμό ή αγάπη γενικά πού 
εξυψώνει τόν άνθρωπο Στό λαμπερό φως τής αΙώνιας αλήθειας 
άποτραβόντας τον από τήν μούχλα «ίής Σκότί νεει<?ιάς Στήν δποΐα 
ΣερνόμαΣτε Σήμερα γιατί ακριβώς δέν ’έχουμε τήν δύναμη νά 
θρονιάσουμε πανύψηλη καί μεγαλόπρεπη ρήν μεγάλη αυτή θεά.ΒΙ

ΒΛ
ΙΟ
ΘΗ

ΚΗ
 Π
ΑΝ
ΕΠ
ΙΣ
ΤΗ
Μ
ΙΟ
Υ 
ΚΥ
ΠΡ
ΟΥ

 - 
ΑΡ
ΧΕ
ΙΟ

 Κ
ΥΡ
ΙΑ
ΚΟ

Υ 
Μ
ΑΤ
ΣΗ




