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ΟΜΟΤΙΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟY ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Το άγγελµα του θανάτου (08-01-2019) του επιφανούς επιστήµονoς
και λαµπρού διδασκάλου Φάνη Κακριδή προκάλεσε βαθύτατη οδύνη
στους συναδέλφους και παλαιούς µαθητές του.
Ο Φάνης Κακριδής, ένα από τα πρώτα µέλη της παλαιάς Φιλοσοφικής Σχολής και µετέπειτα του Τµήµατος Φιλολογίας, τίµησε το Τµήµα
του, τη Σχολή του και το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων µε το πλούσιο και
πολύπλευρο έργο του, τις οργανωτικές ικανότητες, το δηµοκρατικό ήθος,
τους αγώνες και τα οράµατά του.
Υπήρξε από τους πρωτεργάτες της οργάνωσης και του εµπλουτισµού της πλούσιας βιβλιοθήκης του Τοµέα Κλασικής Φιλολογίας (όπου µάλιστα δώρησε την πολύτιµη οικογενειακή βιβλιοθήκη του).
Λάτρης της Φιλολογίας, ιδιαίτερα της Κλασικής, και γνωρίζοντας
τον θεµελιώδη ρόλο του Φιλολόγου στη Μέση Εκπαίδευση πήρε µέρος σε πολυάριθµες συναντήσεις, σεµινάρια και ηµερίδες ή Συνέδρια
φιλολόγων, µοιράζοντας αφειδώς τη γνώση και την εµπειρία του σε
θέµατα επιστήµης και διδασκαλίας, καθώς πίστευε ότι ο ρόλος του
πανεπιστηµιακού Καθηγητή απέναντι στους φοιτητές του δεν τελειώνει µε τη λήψη του πτυχίου τους.
Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας τιµωρήθηκε µε διαθεσιµότητα
για το δηµοκρατικό ήθος, τις ιδέες, το θάρρος της γνώµης και τη δράση του στον ρόλο τού υπερασπιστή διωκόµενων συναδέλφων και φοιτητών.
Το πλουσιότατο δηµοσιευµένο έργο του απλώνεται σε επιστηµονικά βιβλία-µονογραφίες, άρθρα και µελέτες αυστηρού επιστηµονικού
χαρακτήρα, αλλά και εκλαϊκευτικότερες παρεµβάσεις στον ελληνικό
ηµερήσιο και περιοδικό τύπο µε ποικίλα θέµατα και στόχο τη συµµετοχή του στη διαµόρφωση του νέου εκπαιδευτικού τοπίου, τον εκσυγ-

χρονισµό της διδασκαλίας και την ανάδειξη της σηµασίας της κλασικής Παιδείας στη Μέση Εκπαίδευση.
Τα παραπάνω αποτελούν ένα ταπεινό µνηµόσυνο συναδέλφων και παλαιών µαθητών του, που είχαν την τύχη να τον ακούσουν ως δάσκαλο,
να γευτούν τον πλούσιο άρτο που µοίραζε απλόχερα στις κατάµεστες αίθουσες, να γνωρίσουν τη βαθιά γνώση και αγάπη του για τον αρχαίο κόσµο· τη διεθνή αναγνώρισή του· τις ακαδηµαϊκές και δηµοκρατικές αρετές του και τη µαχητικότητά του. Και µπορεί να έφυγε ο Φάνης Κακριδής από αυτόν τον κόσµο, άφησε όµως πίσω του πολυάριθµους µαθητές
που συνεχίζουν το έργο του.
Η Πρόεδρος και τα µέλη της Συνέλευσης του Τµήµατος Φιλολογίας,
που συνεδρίασαν διά περιφοράς αποφάσισαν να εκφράσουν τα θερµά
τους συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος, να αναρτηθεί το
παρόν ψήφισµα στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων
και να επιδοθεί στους οικείους του.
Η Πρόεδρος του Τµήµατος Φιλολογίας
Ελένη Χουλιαρά-Ράιου
Καθηγήτρια Κλασικής Φιλολογίας

