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Χερσόνησος, 4 Ιουλίου  2012  

Ε π ι κ ή δ ε ι ο ς   Α ί ν ο ς 
 

 Φίλε και αγαπημένε Μιχάλη, 

 Το άγγελμα του αναπάντεχου και πρόωρου θανάτου σου, ως εκκωφαντική βροντή 
απλώθηκε στην πατρώα σου γη, τμήμα της Ελληνικής Επικράτειας, την πολυδιαφημισμένη 
Χερσόνησο της ηρωικής νήσου Κρήτης. 

 Ήσουν συμπαθέστατος, πάντα καλοπροαίρετος και καταδεκτικός, απλός και 
ήρεμος. Δεχόσουν με έκδηλη αγάπη τους φοιτητές σου και έλυνες τις επιστημονικές 
απορίες τους. Την ιδιαίτερη γοητεία σου δυνάμωνε η εντιμότητα και η ευθυκρισία, η 
μετριοφροσύνη και η απλότητα, το αναμφισβήτητο ήθος, ο βαθύς και τετράγωνος 
στοχασμός και ο τεκμηριωμένος λόγος σου.  

 Γοήτευες με τον πυκνό και μεστό λόγο, που ξάφνιαζε τον ακροατή με το προσωπικό 
σου ύφος. Τα αδιάψευστα αυτά προσόντα σου, εξασφάλισαν τη φήμη του σοφού και 
ταλαντούχου Πανεπιστημιακού δασκάλου και παιδαγωγού. Αφήνεις πλούσιο και 
αξιοθαύμαστο επιστημονικό έργο.  Το επιστημονικό συμπόσιο που μαζί ονειρευτήκαμε, για 
τον τόπο μας, δυστυχώς δεν προλάβαμε να το πραγματοποιήσουμε. 

 Η αγάπη σου για τον τόπο μας και δικό σου τόπο ήταν  έκδηλη και την εκδήλωνες, 
με έναν ιδιαίτερο τρόπο, κάθε φορά που την επισκεπτόσουν και περιδιάβαινες τα όμορφα 
σοκάκια του παραδοσιακού οικισμού μας και περπατούσες στη μυροβόλο φύση μας. 

 Η αέναη ενασχόλησή σου με την νεοελληνική λογοτεχνία, προκάλεσε τη σωματική 
ταλαιπωρία και υπέσκαψε την υγεία σου. Έφυγες νωρίς  -κρίμα γιατί ήσουν νέος και είχες 
να δώσεις ακόμη πολλά -, αλλά ευτύχησες να κοιμηθείς σαν αληθινός δάσκαλος τον 
«ανεξύπνητον ύπνο», όπως λέει και ο ποιητής. Πέταξες για τον υπερουράνιο τόπο και θα 
αξιωθείς να αντικρίσεις το «όντως όν» , όπου θα απολαύσεις την απόλυτη αταραξία και 
γαλήνη. 

 Ο πόνος είναι ανείπωτος και η θλίψη μεγάλη. 

 Σε ευχαριστούμε για όλα όσα προσέφερες στην πατρίδα μας, στις νεοελληνικές 
σπουδές, αλλά και την ανθρωπότητα. Σου είμαστε ευγνώμονες και νοιώθουμε υπερήφανοι 
για σένα. 

Καλό σου ταξίδι φίλε Μιχάλη 

         
   


