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ΝΑΣ από τους πρώτους καθηγητές της Φιλοσοφικής Σχολής και
θεμελιωτές του Φιλολογικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Κρήτης,
ο Οδυσσέας Τσαγκαράκης, ξεκίνησε το ταξίδι του προς τα υπερκόσμια
και αόρατα, εντελώς ξαφνικά· απλώς διακόπτοντας, ίσως για πρώτη
φορά, τη συγγραφική του παραγωγή.
Ο Οδυσσέας είχε την τύχη να σπουδάσει την κλασική φιλολογία στη
Γερμανία, όπου είχε πάει κατ’ αρχήν για να δουλέψει ως εργάτης την
εποχή της μεγάλης μετανάστευσης που έζησε η Ελλάδα στις δεκαετίες
του 1950 και ’60. Μετά την αναγόρευσή του σε διδάκτορα, το 1966, από
το διάσημο, και για τις ελληνικές σπουδές του, Πανεπιστήμιο του Μονάχου, εργάστηκε σε διάφορα μέρη, στην Ευρώπη και Αμερική, για να
καταλήξει στο Πανεπιστήμιο της Νέας Γης (Newfoundland) του Καναδά, που ήταν ο τελευταίος σταθμός της ακαδημαϊκής του πορείας, πριν
από την επιστροφή του στην Ελλάδα το 1983 και τη μόνιμη πια εγκατάστασή του, με την Αγγέλα και τα δυο μικρά τους παιδιά, στο Ρέθυμνο.
Ως συγγραφέας ο Οδυσσέας ήταν δημιουργικός και ασταμάτητος,
τόσο στον χώρο της αρχαίας ελληνικής φιλολογίας με τα βιβλία και τις
μελέτες του σε επιστημονικά περιοδικά, που δημοσίευε σε τρεις γλώσσες, αγγλικά, γερμανικά και ελληνικά, πάνω σε μείζονες επιστημονικές
περιοχές: την επική ποίηση και τον Όμηρο, και την πρώιμη λυρική ποίηση· όσο και στην πρωτότυπη λογοτεχνική παραγωγή του (τέσσερα μυθιστορήματα). Το ίδιο, μπορούμε να πούμε, αληθεύει και για τα ιστορικοπολιτικά του δοκίμια, που άρχισε να δημοσιεύει στο Βήμα από τον Μάϊο
του 1999 ως τον Ιανουάριο του 2015, αλλά και σε πολλά blogs (δια
δικτυακές ιστοσελίδες) έως και τον περασμένο Ιούλιο. Και όπως πολλά
από τα μελετήματά του για τον Όμηρο κερδίζουν από τη σύγκριση με
ανάλογα στοιχεία περιεχομένου και μορφής που απαντούν στη νεοελληνική παραδοσιακή λογοτεχνία, την οποία γνώριζε πολύ καλά, έτσι και,
αντίστροφα, τα πιο εφήμερα άρθρα του στον τύπο κερδίζουν σε βάθος
και αξιοπιστία από συνεχείς αναφορές και συγκρίσεις με παράλληλα,
που ο σοφός συγγραφέας αντλεί από τους αρχαίους κλασικούς.
* Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης από 12/2012 έως 10/2015.
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Χαῖρε, φίλτατ᾿ Ὀδυσσέα. Η οδύνη του πένθους σου μεγάλη, αλλά το
έργο σου θα συνεχίσει να διδάσκει και να εμπνέει μαθητές και φίλους.
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