ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ
Επικήδειος για τον Φάνη Ι. Κακριδή
Η Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων χάνει σήμερα ένα δικό της άνθρωπο, μια
εμβληματική προσωπικότητα, ένα φωτισμένο δάσκαλο και σπουδαίο κλασικό
φιλόλογο που με την ακτινοβολία της προσωπικότητάς του και το αξιοζήλευτο
ήθος του λάμπρυνε τα επιστημονικά συνέδρια, τα ομηρικά σεμινάρια και τις
άλλες εκδηλώσεις της Ένωσής μας.
Ο Θεοφάνης Κακριδής ήταν ο δικός μας Φάνης, Επίτιμος Πρόεδρος της ΠΕΦ,
πολύτιμος αρωγός και ακάματος σύμβουλός μας.
Αριστοφανικός κάποτε —με χιούμορ καταγόμενο από την Αττική Κωμωδία—,
υπήρξε ένας χαρισματικός άνθρωπος, γοητευτικός αφηγητής, λιγὺς ἀγορητής,
που συνδύασε τη σοφία ενός ομηρικού Νέστορα με την ανατρεπτική και
σκωπτική διάθεση ενός Θερσίτη.
Ο Φάνης Κακριδής έζησε μακριά από τα περίκλειστα ακαδημαϊκά γραφεία και
παρέμεινε διά βίου ο φωτισμένος δάσκαλος που λόγω και έργω ανταποκρίθηκε
στο χρέος του πνευματικού ανθρώπου: μύθων τε ῥητῆρ᾿ ἔμεναι πρηκτῆρά τε
ἔργων.
Αγαπητέ μας Φάνη, πορεύεσαι τώρα προς τον θάλαμο της Περσεφόνης
ποθεινὸς ἐὼν σοῖσι φίλοις, ενώ ήδη σε νοσταλγούν αυτοί που σε αγάπησαν.
Αγαπημένε μας δάσκαλε,
Παρέδωσες το ύστερό σου μάθημα όταν μέσα στη δίνη της φοβερής αρρώστιας
με ηλεκτρονικό σου μήνυμα προανήγγειλες για την Άνοιξη μια νέα ομιλία σου
στην Ένωσή μας, με θέμα ελκυστικό και αινιγματώδες: «Γεωμετρώντας την
αρχαιότητα». Μας δίδαξες έτσι πώς να νικάμε τη φθορά και τον θάνατο, όλοι εμείς
που ανήκουμε (έτσι γράφει η παράβαση των αριστοφανικών Ὀρνίθων, του έργου
που δίδαξες, σχολίασες και αγάπησες) στο ἀμαυρόβιον γένος των θνητών, που
είμαστε ἀπτῆνες (αφτέρουγοι δηλαδή) ἐφήμεροι,
πλάσματα πηλοῦ και
εἰκελόνειροι, σκιές ονείρων. Μας έμαθες έτσι να ενωτιζόμαστε τη γλώσσα των
πουλιών, που είναι «αθάνατα, παντοτινά, αιθέρια κι αγέραστα κι η σκέψη τους
θάνατο δεν γνωρίζει». Και είναι τώρα το τρισμακάριον πτηνὸν Ὀρνίθων γένος που
σε υποδέχεται στα ὄλβια δώματά του.
Την Άνοιξη, που θα ᾿ρθουν πάλι τα πουλιά, θα φέρουν με το λιγύφθογγον
μέλος τους τα μυστικά μηνύματα της μνήμης σου.
Αγαπημένε μας Φάνη,
Ευχαριστούμε για τα δώρα της γνώσης, της δύναμης και της αφοσίωσης στο
χρέος του δασκάλου.
Θα σε θυμόμαστε πάντα με αγάπη.
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