ΜΝΗΜΗ ΜΙΧΑΗΛ ΑΘ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

Ο θαζεγεηής Μηταήι Αζαλαζίοσ Αλαζηαζηάδες ζηο Παλεπηζηεκηαθό ηοσ γραθείο.

“Αλαιχνληαο ην Διιεληθφ ζαχκα, πνπ αλέιακςε ηνλ πέκπην αηψλα πξν
Χξηζηνχ ζηελ Αζήλα, ν επηθαλήο Άγγινο Διιεληζηήο Γξ. Κίηην γξάθεη
θάπνπ, ζην βηβιίν ηνπ «Οη Έιιελεο», πψο νη άλδξεο πνπ ην
δεκηνχξγεζαλ ήηαλ ηαπηφρξνλα άλζξσπνη ηεο ζθέςεσο θαη ηεο
δξάζεσο.
Όηαλ αλαπνιψ λνεξά ηε θπζηνγλσκία ηνπ αείκλεζηνπ Αλαζηαζηάδε,
ζθέπηνκαη πφζν ηαηξηάδεη ζ' απηφλ ν νξηζκφο ηνπ μέλνπ ζνθνχ. Δίλαη
πνιπζήκαλην φηη ην ηέθλν απηφ ηεο Ισλίαο αλαδείρηεθε ζε Αζελαίν ηνπ
κεγάινπ εθείλνπ αηψλα, πνπ ε αλζξψπηλε δηάλνηα αλέβεθε ηφζν ςειά,
ψζηε πνηέ πηα θαλέλα άηνκν, θαλέλαο ιαφο, ζε θακηά ρψξα λα κε
θαηνξζψζεη λα θζάζεη.
Θπκεζείηε ηα κειίξξπηα ιφγηα ελφο άιινπ Μηθξαζηάηε, ηνπ καξηπξηθνχ
ηειεπηαίνπ Γεζπφηε ηεο κχξλεο Χξπζφζηνκνπ: «Οπδείο εθ ησλ
πεπνιηηηζκέλσλ ιαψλ ηεο Δπξψπεο θαη ηεο Ακεξηθήο αγλνεί φηη εθ ηεο

Ισλίαο αλέηεηιαλ ην πξψηνλ ηνχ Διιεληθνχ πνιηηηζκνχ ηα θψηα, φηη ε
Ισληθή δηάιεθηνο ππήξμε ε πξψηε Διιεληθή δηάιεθηνο, φηη ε Ισλία
ππήξμε ε πξψηε θνηηίο ηεο Διιεληθήο θηινζνθίαο θαη φηη νη θσηεηλνί
παληφο πεπνιηηηζκέλνπ θφζκνπ ήιηνη, ν Όκεξνο, ν Ηζίνδνο, ν Θαιήο, ν
Ππζαγφξαο, ν Αλαμαγφξαο, ν Ηξάθιεηηνο θαη ηφζνη άιινη, ηεο
Μηθξαζηαηηθήο ηαχηεο γεο ππάξρνπζη ηέθλα αζάλαηα. Καη φηε, κεηά
πάξνδνλ αηψλσλ Διιεληθνχ πνιηηηζκνχ, αλέιακςε επί ηνπ θφζκνπ ν
Χξηζηηαληζκφο, πξψηαη πάιηλ Μηθξαζηαηψλ Διιεληθαί ρείξεο ήγεηξαλ
πεξηθαιιείο ηνπο λανχο ηεο ηνπ Χξηζηνχ ιαηξείαο θαη Μηθξαζηάηαη
απφζηνινη, θαεηλνί ηεο Δθθιεζίαο αζηέξεο, εθήξπμαλ αλά ηνλ θφζκνλ,
ελ ηε Διιεληθή θσλή, ηα ζεία ηνπ Χξηζηνχ δηδάγκαηα. Αη επηά
εθθιεζίαη ηεο απνθαιχςεσο, ελ κέζσ ησλ νπνίσλ ηδηαδφλησο εγάπεζε
λα πεξηπαηή ν Κχξηνο ηεο Γφμεο, άπαζαη ήθκαζαλ ελ ηε Μηθξά
Αζία».Γηα άιιε κηα θνξά ν Αλαζηαζηάδεο έθεξλε απφ ηελ Ισλία ζηελ
Αζήλα ηα θψηα ηνπ Διιεληθνχ πνιηηηζκνχ.
Πξνηνχ κηιήζσ γηα ηνλ ίδην, είλαη αλάγθε λα θάκσ ζχληνκε αλαθνξά
ζηελ θαηαγσγή ηνπ. Πνιχ ζπρλά ιέγεηαη γηα ηνπο ιανχο, πνπ δελ
θαηφξζσζαλ λα αθνινπζήζνπλ ηελ πξφνδν ηνπ πνιηηηζκνχ, πσο ηνπο
έιεηςε δχν-ηξηψλ γελεψλ παηδεία. Οη Μαχξνη ηεο Ακεξηθήο πηζηεχνπλ
πσο ηψξα πνπ, γηα πξψηε θνξά, απνιακβάλνπλ, ζαλ ηνπο Λεπθνχο, ησλ
αγαζψλ ηεο παηδείαο, δελ ζα αξγήζνπλ λα θζάζνπλ ηηο πην δχζθνιεο
επηδφζεηο ηνπο. Ο Αλαζηαζηάδεο είρε ην πξνλφκην λα γελλεζεί απφ
γνλείο εθπαηδεπηηθνχο, δει. βξέζεθε απφ ηα γελνθάζθηα ηνπ
θπξηνιεθηηθά βαπηηζκέλνο ζηα λάκαηα ηεο γλψζεσο. Αιιά, πξνζνρή. Ο
Έιιελαο εθπαηδεπηηθφο ηεο Μηθξαζίαο δελ είρε κφλν ην επγεληθφ
ηδεψδεο θάζε πξαγκαηηθνχ δαζθάινπ λα κεηαιακπαδεχζεη ηα θψηα ηεο
παηδείαο ζηνπο καζεηέο ηνπ θαη λα δεκηνπξγήζεη άμηνπο πνιίηεο. Ο
Έιιελαο εθπαηδεπηηθφο ηεο Μηθξαζίαο ήηαλ πάλσ απ' φια έλαο
θινγεξφο ηεξαπφζηνινο θαη θαηαπηαλφηαλ ζην έξγν ηνπ κε ηελ πίζηε
θαη ηελ επιάβεηα ηνπ κπζηεξίνπ.

Σκύρλε 1911. Ο Μηταήι Αλαζηαζηάδες καδί κε ηοσς γολείς ηοσ
θαη ηης δαζθάιες ηες Στοιής ηες κεηέρας ηοσ

Ο ίδηνο φ Αλαζηαζηάδεο κάο αθήθε ηελ εηθφλα ηνπ δαζθάινπ απηνχ:
«Ή δηδαζθαιηθή έδξα δελ ήην κφλνλ άκβσλ ή βήκα. Ήην πξνκαρψλ απφ
ηνλ νπνίνλ εδίδεην ε κάρε πξνο ηνχο αιινθχινπο, ε επγελήο κάρε δηά
ηελ αμίαλ θαη ππεξνρήλ παληφο ηνπ Διιεληθνχ απέλαληη έμεσλ θαη
εζίκσλ. Ήην ε πχιε δηά ηεο φπνηαο εηζεξρφκεζα σο λενζχιιεθηνη
καρεηαί εηο ην πεδίνλ ηεο κάρεο, ήηηο δηήξθεη απφ αηψλσλ θαη ζα
εζπλερίδεην επί αηψλαο». Ιδξπηέο ζρνιείσλ, φρη κφλν ζηε Μηθξαζία
αιιά θαη εδψ, νη γνλείο ηνπ Αλαζηαζηάδε εκφξθσζαλ γελεέο νιφθιεξεο
Διιελφπνπισλ. Κνληά ζηνλ επγελή θαη πξάν παηέξα, ε κεηέξα ζα
επηδείμεη ηελ πην εθπιεθηηθή κεγαινθξνζχλε θαη δσηηθφηεηα. ηα
πξνρσξεκέλα θπιάθηα ηνπ Αθηφλ-Καξαρηζάξ, ε ηαπξηάλζε
Αλαζηαζηάδε, πνπ εξγαδφηαλ αθαηαπφλεηα γηα ηνπο ιεβέληεο καο, νη
νπνίνη πξνέιαπλαλ ζηα πςίπεδα ηεο Μηθξαζίαο, γίλεηαη ε κνλαδηθή

Μηθξαζηάηηζζα, ζηελ νπνία, κε πξφηαζε ηνπ Πιαζηήξα, ζ' απνλεκεζεί
ν πνιεκηθφο ζηαπξφο. Απφ ηελ πξψηε ζηηγκή πνπ ηα θαξάβηα κε ηα
ζπληξίκκηα ηεο Διιάδαο ησλ Αιεμάλδξσλ θαη ησλ κεγάισλ Βπδαληηλψλ
Απηνθξαηφξσλ, ηεο Διιάδαο ηεο Αλαηνιήο, ζα αξάμνπλ εδψ, ζα είλαη
ζηηο επάιμεηο, ζπλδξάκνληαο, νξγαλψλνληαο, πξνζπαζψληαο, ρσξίο λα
ινγαξηάζεη ηελ πξνζσπηθή ηεο ηξαγσδία, κέζα ζηελ ηξαγσδία ελφο
νιφθιεξνπ Έζλνπο, λα αλαθνπθίζεη πιεγέο θαη λα δψζεη ειπίδα ζηνλ
θφζκν ηεο. Απφ ηε κεγάιε θαη πνιπζρηδή δξάζε ηεο μερσξίδεη ηδηαίηεξα
ε ίδξπζε ηεο ΧΔΝ, πνπ, ηελ επνρή εθείλε, αληαπνθξίζεθε ζε κηα
ηεξάζηηα θνηλσληθή αλάγθε θαη κέρξη ζήκεξα πξνζθέξεη ζην θνηλσληθφ
ζχλνιν ηηο ππεξεζίεο ηεο. Καη ζηνλ δηεζλή ρψξν ε πξνζσπηθφηεηά ηεο
ζα επηβιεζεί. ηα εθαηφ ρξφληα απφ ηνλ ζάλαην ηνπ Κνξαή, ε
ηαπξηάλζε Αλαζηαζηάδε ζα νξγαλψζεη ηελ πεξίιακπξε ενξηή ηεο
νξβφλλεο θαη ε Γηνίθεζε ηεο Δπξσπατθήο Λέζρεο ζα ηεο απνλείκεη,
ζην Παξίζη, ηηκεηηθφ κεηάιιην γηα ηε δξάζε ηεο.
Με ηέηνηεο θαηαβνιέο ήηαλ θπζηθφ ν γηφο λα κε γίλεη ηπραίνο άλζξσπνο.
Αλ μεπέξαζε ηηο πην δίθαηεο πξνζδνθίεο ησλ γνλέσλ ηνπ, απηφ ην
ρξσζηά ζην Ισληθφ ηνπ πλεχκα, πνπ έξρεηαη απφ ηφζν καθξπά. Όηαλ
ηειείσλε ν Β' Παγθφζκηνο Πφιεκνο, αλέηειιε ν αηψλαο ηεο ηερλνινγίαο.
Η πιηθή πξφνδνο ησλ ηειεπηαίσλ 35 - 40 εηψλ ζα ππεξαθφληηδε
νηηδήπνηε είρε δεκηνπξγήζεη ν άλζξσπνο θαηά ηα εθαηνκκχξηα ρξφληα
πνπ εκθαλίδεηαη ε δσή ζηνλ πιαλήηε καο. Η κηθξή, θαζεκαγκέλε απφ
ηνπο πνιέκνπο, ηηο αληαξζίεο θαη ηηο θαηαζηξνθέο Διιάδα θάηη είρε
αθνχζεη, θάηη ηεο είραλ πεη, αιιά έκελε καθξπά απφ ηνλ θχθιν απηήο
ηεο θαηαπιεθηηθήο εμειίμεσο.
Δίλαη ν Αλαζηαζηάδεο εθείλνο πνπ ζα εηζαγάγεη ηελ παηξίδα καο ζηνλ
αηψλα ηεο ηερλνινγίαο θαη ζα ηεο επηηξέςεη λα γλσξίζεη κηα
αμηνζεκείσηε πξφνδν. Η δξάζε ηνπ, πνπ αγθαιηάδεη αθξηβψο απηή ηελ
ζαξαληάρξνλε πεξίνδν, είλαη ηφζν ππθλή, ηφζν εθηεηακέλε θαη, θπζηθά,

ηφζν εμεηδηθεπκέλε, πνπ κφλν ζε άιιε επθαηξία θαη απφ άιινλ εηδηθφ
νκηιεηή ζα κπνξνχζε λα δηαγξαθεί. Αο ιερζεί κνλάρα εδψ πσο ην
φλνκά ηνπ ζηελ Διιάδα είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλν κε ηελ
Ηιεθηξνληθή.
Πξψηνο θαζεγεηήο ηεο έδξαο απηήο ζην Παλεπηζηήκην Αζελψλ,
πξνσζεί ηε δηδαζθαιία ηεο κε ηελ νξγάλσζε κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ,
αλνίγεη ηελ Ραδηνηερληθή ρνιή Αζελψλ ην 1947, πνπ εμειίρζεθε ζηελ
Αλσηέξα ρνιή Ηιεθηξνληθψλ, θαη, δηθαίσο πηζηεχνληαο πσο νη
γλψζεηο απηέο πξέπεη λα δηαδνζνχλ πέξαλ απφ ηνπο παλεπηζηεκηαθνχο
ρψξνπο θαη ηνπο επηζηεκνληθνχο θχθινπο, εθδίδεη ζεηξά επηζηεκνληθψλ
πεξηνδηθψλ, πνπ άθεζαλ επνρή.

Ο θαζεγεηής Μηταήι Αζ. Αλαζηαζηάδες ζηο γραθείο ηοσ,
ζηο Παιαηό Χεκείο, κε ηοσς ζσλεργάηες ηοσ

Δθείλν πνπ είλαη αμηνζεκείσην ζηε δξάζε ηνπ Αλαζηαζηάδε θαη δελ ζα
εμαξζεί πνηέ αξθεηά είλαη ε πξνζπάζεηά ηνπ λα κε μεθφςεη ηηο ηερληθέο
ζπνπδέο απφ ηελ αλζξσπηζηηθή παηδεία. Μφλν ηα άηνκα πνπ έρνπλ έλαλ
πινχζην εζσηεξηθφ θφζκν κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ κε θξίζε θαη
επζχλε ηα εθπιεθηηθά εξγαιεία πνπ ράξηζε ε επηζηήκε ζηνλ άλζξσπν
θαη, αληίζηξνθα, αιινίκνλν ζηνλ θφζκν, αλ ηα εθπιεθηηθά εξγαιεία
πνπ κπνξνχλ λα θάλνπλ ηφζν θαιφ, αιιά θαη έρνπλ ηε δχλακε λα
εμαθαλίζνπλ ηνλ άλζξσπν απφ ηε Γε, πέζνπλ ζε ρέξηα αηφκσλ ρσξίο
λνπ θαη ρσξίο θαξδηά. ηελ νπζία πξφθεηηαη γηα ην δξάκα ηεο ζεκεξηλήο
αλζξσπφηεηαο: ζα επηθξαηήζεη ε θσηεηλή θαη θσηηζκέλε ζθέςε; ζα
παξαζπξζνχκε απφ άγξηα έλζηηθηα ζηελ θαηαζηξνθή;
Ο θαυκφο ηνπ γηα ηελ κχξλε ήηαλ αζίγαζηνο. ην Μηθξαζηαηηθφ
νινθαχησκα ηνχ 1922, ν Αλαζηαζηάδεο ήηαλ κηθξφ παηδί θαη σζηφζν
αξθεηά κεγάινο, γηα λα ζθξαγίζεη ε κχξλε αλεμίηεια ηελ ςπρή ηνπ. Ο
θαυκφο ηεο ζα ηνλ παξαθνινπζήζεη ζε φιε ηνπ ηε δσή. Καη επεηδή δελ
ήηαλ κφλν ν άλζξσπνο ηεο ζθέςεσο αιιά θαη ηεο δξάζεσο, ν
Αλαζηαζηάδεο ζα πξσηνζηαηήζεη, γηα λα κεηαθεξζνχλ κε επιάβεηα, απφ
λνζηαιγηθά ρέξηα, φζν γίλεηαη πην πνιιά απφ ηα ζαπκαζηά ηεο έξγα ζ'
απηή ηε Νέα κχξλε, πνπ αλέζαιε ζηελ Αηηηθή Γε.
Αιιά ν λνπο ηνπ Αλαζηαζηάδε αγθάιηαδε φιελ ηελ Διιάδα, ραηξφηαλ
κε ηηο ραξέο ηεο θη αλεζπρνχζε κε ηηο αλεζπρίεο ηεο. Σα ρξφληα
πέξαζαλ. Έλαο-έλαο απηνί πνπ είραλ ην πξνλφκην θαη ηνλ πφλν λα δνπλ
ην θσο ζηε Μηθξαζία θεχγνπλ. Αιινίκνλν, αλ εξρφηαλ ζήκεξα ζηε
ζθέςε θάπνηνπ λα θάκεη πξνζθιεηήξην, πφζν ιίγνη ζα απαληνχζαλ
«παξψλ», ζα απαληνχζαλ «παξνχζα». Σα παηδηά ηνπο, ηα εγγφληα ηνπο,
ηα δηζέγγνλά ηνπο γελλήζεθαλ ζε άιινπο νξίδνληεο, δνθίκαζαλ
δηαθνξεηηθέο
εκπεηξίεο
θαη
νδεγήζεθαλ
ζε
θαηλνχξηνπο
πξνζαλαηνιηζκνχο. Πφζνη απφ απηνχο, πνπ κεγάισζαλ σζηφζν κε ηνλ
ζξήλν ησλ Μηθξαζηαηψλ παηέξσλ θαη παππνχδσλ ηνπο, αηζζάλνληαη

ζήκεξα θιεξνλφκνη ηνπ κεγαιείνπ ηεο Διιάδαο ηεο Αλαηνιήο, πφζνη
απφ απηνχο ελδηαθέξζεθαλ πνηέ λα κάζνπλ ηη ήηαλ απηή ε Διιάδα πνχ
επέδεζε ηνπ Σακεξιάλνπ θαη ηνπ Σδελγθίο - Χαλ θαη γηα ηξεηο ρηιηάδεο
ρξφληα αθηηλνβφιεζε ζηελ Οηθνπκέλε;
Γπζηπρψο, φιεο νη πξνζπάζεηεο λα δηαηεξεζεί απηή ε κηθξή θιφγα
θαίλνληαη θαηαδηθαζκέλεο λ' απνβνχλ κάηαηεο θαη, φηαλ ν ηειεπηαίνο
απφ ηνπο επηδψληεο θχγεη, ζα ζβήζεη θαη απηή αθφκε ε αλάκλεζε ηεο
Διιάδαο ηεο Αλαηνιήο. Βέβαηα, νη μεξηδσκέλνη δελ ζα είλαη πηα εθεί,
γηα λα ζξελήζνπλ ην δεχηεξν θαη ηειεησηηθφ ρακφ ησλ «ρακέλσλ
παηξίδσλ» καο. Αιιά ν κεγάινο ρακέλνο ζα είλαη ην Διιεληθφ Έζλνο.
Γελ κπνξεί έλα έζλνο λα απαξλεζεί αηηκσξεηί ην παξειζφλ ηνπ, φηαλ
κάιηζηα ην παξειζφλ απηφ είλαη θνξησκέλν κε ηφζε δφμα. Απηή ε
ηξαγηθή εζληθή αλάγθε, απηφο ν επηθξεκάκελνο θίλδπλνο, πνπ έδεζε ν
Αλαζηαζηάδεο κε ηνπο άιινπο μεξηδσκέλνπο ζα ηνπ δψζνπλ κηα
κεγαινθπή έκπλεπζε.
Κη' έηζη, ζην πκπφζην ηνπ Αηγαίνπ ηνπ 1977 ξίρλεη ηελ ηδέα λα ηδξπζεί
ην Παλεπηζηήκην ηνπ Αηγαίνπ. Ση πξέπεη λα είλαη ην Παλεπηζηήκην απηφ
ην θαζψξηζελ ν ίδηνο: Θα είλαη έλα ίδξπκα παλειιήληαο αθηηλνβνιίαο
θαηά ηα πξφηππα πνπ εθαξκφζηεθαλ κε επηηπρία απφ πνιχπεηξεο θαη
πςεινχ παηδεπηηθνχ επηπέδνπ ρψξεο. Παξάιιεια πξνο ηελ θχξηα
παλεπηζηεκηαθή δηδαζθαιία ζα απνβιέπεη ζηελ ελεκέξσζε πάλσ ζηηο
επηδφζεηο ηνπ Διιεληζκνχ ηεο Αλαηνιήο θαη ηνπ Αηγαίνπ. Σέινο
νξηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ζα κπνξνχλ λα γίλνπλ ζε μέλεο γιψζζεο θαη
λα έρνπλ απήρεζε πέξα απφ ηνλ Διιεληθφ ρψξν.

Σηελ Έλωζε Σκσρλαίωλ κε ηελ Ιωάλλα Τζάηζοσ θαη ηελ Ειέλε Αρβειέρ

Όηαλ δηάβαζα ζηε «Μηθξαζηαηηθή Ηρψ» ηελ νκηιία ηνπ Αλαζηαζηάδε,
αηζζάλζεθα ην ξίγνο ηεο Αλαζηάζεσο. Απηφ είλαη εθείλν πνπ πξέπεη λα
γίλεη, απηφ είλαη εθείλν πνπ έπξεπε απφ πάληα λα είρε γίλεη. Έγξαςα
ακέζσο έλα άξζξν, πνπ δεκνζίεπζε ε «Δζηία» ζην θχιιν ηεο ηεο 30εο
επηεκβξίνπ 1978, γηα λα πάξεη ε ππέξνρε απηή ηδέα πεξηζζφηεξε
δεκνζηφηεηα. αλ είδνο εηζαγσγήο ζην ζέκα έγξαθα: «Απφ ηα βάζε
ηξηψλ ρηιηάδσλ εηψλ, εηο ηνλ χκλνλ πξνο ηνλ Γήιηνλ Απφιισλα ηνπ
Οκεξηθνχ θχθινπ, αλαδχεηαη φξακα ηφζεο ππεξνπζίαο ιάκςεσο, ψζηε
λα δπζθνιεχεηαη λα πηζηεχζε θαλείο φηη είλαη πξαγκαηηθφλ θαη δελ ζα
δηαιπζή απφ ηελ πιένλ αλεπαίζζεηνλ αχξαλ. Δηο ηελ κεγάιελ
παλήγπξηλ ηεο Γήινπ ηνηαχηε είλαη ε αθηηλνβνιία ησλ αλδξψλ θαη ησλ
γπλαηθψλ ηεο Ισλίαο, ψζηε λα παξέρνπλ νχηνη ηελ εληχπσζηλ φηη
ειπηξψζεζαλ απφ ηνλ ζάλαηνλ θαη ην γήξαο, φηαλ ζπξξένπλ εηο απηήλ
ιακπξψο ελδεδπκέλνη, κε ηα ηαρχπινα πινία ησλ θαη ηα πνιιά αγαζά
ησλ». Γελ κνπ κέλεη ρξφλνο λα αλαθέξσ κεξηθέο πξνζσπηθέο κνπ
ζθέςεηο, γηα λα αθηηλνβνιήζεη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ην
Παλεπηζηήκην ηνπ Αηγαίνπ, φπσο π. ρ. ε κεηάθιεζε δηάζεκσλ μέλσλ
ειιεληζηψλ γηα λα δηδάμνπλ ή ε νξγάλσζε ζηελ αγγιηθή ζεξηλψλ
καζεκάησλ γηα μέλνπο θνηηεηέο. Δθείλν πνπ ηφληδα ήηαλ πσο δελ πξέπεη
λα πεξηκέλνπκε απφ ην Κξάηνο, αηψληνλ Δπηκεζέα, λα θάκεη ηελ αξρή,

αιιά λα πξνρσξήζνπκε ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ηδέαο απηήο. Σφηε
θαη ην Κξάηνο ζα έιζεη αξσγφλ θαη ζα βξνχκε ελίζρπζε απφ πνιιέο
πιεπξέο. ' έλα δεχηεξν άξζξν κνπ, πνπ δεκνζίεπζε ε «Δζηία» ζηηο 11
ηνπ πεξαζκέλνπ Μάε, μαλαγχξηδα ζην ζέκα θη έιεγα πσο δελ πξέπεη λα
ράζνπκε ιεπηφ, αιιά σο απηή ηε ζηηγκή δελ είδα αθφκε, δπζηπρψο,
ηίπνηε.
Μηα επηπρηζκέλε ζχκπησζε ηηο κέξεο απηέο ίζσο δψζεη απνθαζηζηηθή
ψζεζε ζηελ πεξίιακπξε απηή ηδέα. Ο Οδπζζέαο Διχηεο πήξε ην
Ννκπέι σο πνηεηήο ηνπ Διιεληθνχ Αηγαίνπ. Δίλαη εληππσζηαθφ λα δεη
θαλείο πσο ηα πην έγθπξα φξγαλα ηεο δηεζλνχο θνηλήο γλψκεο ηνλίδνπλ
νκφθσλα ηελ αδηάζπαζηε ειιεληθή παξάδνζε ηξηψλ ρηιηάδσλ ρξφλσλ
ηνπ Αηγαίνπ. Ο Οδπζζέαο Διχηεο είλαη ν δεχηεξνο Έιιελαο πνπ παίξλεη
ην χπαην βξαβείν ησλ θαηξψλ καο. Ό πξψηνο Έιιελαο ήηαλ ν κπξληφο
εθέξεο. Γελ πξφθεηηαη γηα ζχκπησζε. Δίλαη ε απζηεξή ινγηθή ηεο
ηζηνξίαο, πνπ έθακε ηε κχξλε, ρεηξνπηαζηή κε ην Αηγαίν, λα θέξνπλ
ηελ Διιάδα ζην πξνζθήλην ηεο παγθφζκηαο πλεπκαηηθήο δσήο. Σφζε
είλαη ε ζπγθίλεζε θαη ε ππεξεθάλεηα πνπ δνλεί ζήκεξα ην Έζλνο, πνπ,
αλ επηδησρζεί κε ζζέλνο θαη ζχζηεκα, αχξην ην Παλεπηζηήκην ηνπ
Αηγαίνπ ζα γίλεη πξαγκαηηθφηεηα. Απηφ ζα ήηαλ ην σξαηφηεξν κλεκείν
γηα ηνλ αείκλεζην Αλαζηαζηάδε.”
Α. Σ. ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ
25 Οθησβξίνπ 1979

