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Πξνο: Μέιε ΦΑ
Μέζα Μαδηθήο Ελεκέξωζεο,
Παλειιήληα Έλωζε Φηινιόγωλ

ΕΔΡΑ: 1ν Γπκλάζην Ναππιίνπ

ρνιηθέο Μνλάδεο Αξγνιίδαο

Θέκα: πιιππεηήξην Ψήθηζκα γηα ηνλ ζάλαην ηνπ Θενθάλε Θ. Ιαθξηδή

Ο ύλδεζκνο Φηινιόγωλ Αξγνιίδαο απνραηξεηά ηνλ κεγάιν δάζθαιν,
θηιόινγν θαη άλζξωπν Θενθάλε(Φάλε) Ιαθξηδή, πνπ έθιεηζε ηα κάηηα ηνπ κεηά
από κηα κεζηή δωή. ην κπαιό όιωλ καο έξρεηαη ν ζαιαζζηλόο ηεο παιαηάο
παξάδνζεο, ηνλ νπνίνλ, όηαλ ζηε κέζε ηνπ πειάγνπ ζηακαηήζεη ε αγξηεκέλε
γνξγόλα ην θαξάβη θαη ξωηήζεη αλ δεη ν βαζηιηάο Αιέμαλδξνο, εθείλνο
απνθξίλεηαη: Ζεη θαη βαζηιεύεη!
Γηαηί, απηό αθξηβώο ζπκβαίλεη εδώ. Ο Φάλεο Ιαθξηδήο εληάζζεηαη
αλακθίβνια ζηε ρνξεία ηωλ αλζξώπωλ πνπ θεύγνπλ, αιιά δελ πεζαίλνπλ πνηέ.
Με ηε δηδαζθαιία ηνπ, ηηο κειέηεο ηνπ θαη ην ήζνο ηνπ αλέδεημε κε απαξάκηιιν
ηξόπν

ηελ

θαζνξηζηηθή

ζπκβνιή

ηωλ

αλζξωπηζηηθώλ

ζπνπδώλ

ζηε

δηακόξθωζε αλζξώπωλ πνπ δηαζέηνπλ όξακα θαη γλώζε, εθόδηα πνιύηηκα ζε
έλαλ θόζκν πνπ νινέλα ζηελεύεη.
Ο

νκόηηκνο

θαζεγεηήο

θιαζηθήο

θηινινγίαο

ηνπ

Παλεπηζηεκίνπ

Θωαλλίλωλ, Θενθάλεο (Φάλεο) Θ. Ιαθξηδήο γελλήζεθε ζηελ Αζήλα ην 1933, γηνο
ηνπ Θωάλλε Θ. Ιαθξηδή θαη ηεο θηινιόγνπ Όιγαο Ινκλελνύ-Ιαθξηδή. πνύδαζε
ζηε Φηινζνθηθή ρνιή ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο θαη
πξαγκαηνπνίεζε

κεηαπηπρηαθέο

ζπνπδέο

θιαζηθήο

θηινινγίαο

ζηα

Παλεπηζηήκηα ηνπ Μάηληο θαη ηνπ Σύκπηγθελ, ζηε Γεξκαλία, όπνπ δίδαμε ωο
ιέθηνξαο αξραίωλ θαη λέωλ ειιεληθώλ. Σν 1964 εμειέγε θαζεγεηήο θιαζηθήο
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θηινινγίαο ζην Παλεπηζηήκην Θωαλλίλωλ, ζέζε ζηελ νπνία ππεξέηεζε έωο ην
1984, κε κηα ζύληνκε δηαθνπή θαηά ηελ πεξίνδν ηεο δηθηαηνξίαο. Από ην 1982
ωο ην 1984 δηεηέιεζε αληηπξόεδξνο ηνπ Ιέληξνπ Εθπαηδεπηηθώλ Μειεηώλ θαη
Επηκνξθώζεωο (ΙΕΜΕ) ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο. Επίζεο, κεηαμύ 1981-82
δηεηέιεζε πξόεδξνο ηνπ Θδξύκαηνο Ιξαηηθώλ Τπνηξνθηώλ. Μεηαμύ 1988-1990
δίδαμε ζην Παλεπηζηήκην Ιξήηεο, ωο εηδηθόο επηζηήκνλαο. ην ζπγγξαθηθό ηνπ
έξγν αζρνιήζεθε κε ηελ ηζηνξία, ηελ εξκελεία, ηελ θξηηηθή θαη ηε κεηάθξαζε
ηεο αξραίαο ειιεληθήο γξακκαηείαο, θαζώο θαη έξγωλ μέλωλ παλεπηζηεκηαθώλ
πνπ αλαθέξνληαη ζ' απηή.
Αλακθίβνια, από ζήκεξα είκαζηε θηωρόηεξνη.
Αγαπεκέλε καο Δάζθαιε, Ιαιό ζνπ ηαμίδη!!

Γηα ην Δ..

Ο Πξόεδξνο

Η Γεληθή Γξακκαηέαο

Νηθόιανο Μπνπκπάξεο

Ιαιιηόπε Ιαιπνδήκνπ
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