Προσφώνηση από την πρόεδρο
του Τμήματος Φιλολογίας
Αγγέλα ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ

Αξιότιμε κ. Πρύτανη,
Αγαπητοί/αγαπητές συνάδελφοι
Φοιτητές και φοιτήτριές μας
Συμπολίτες,

Αγαπητέ τιμώμενε Μιχαήλ Πασχάλη,

Ε

ΚΦΡΑΖΩ ΚΙ ΕΓΩ τη χαρά μου για τη σημερινή αναγόρευση σε ομότιμο καθηγητή ενός μέλους του Τμήματος Φιλολογίας που έπαιξε
πολύ ενεργό ρόλο στα του Τμήματος και του Πανεπιστημίου για πολλά, πάμπολλα έτη. Από το 1989, που ήρθε και εγκαταστάθηκε στο Ρέθυμνο, έως το 2015 μετρώ 26 συναπτά έτη, πυκνά, χωρίς καν τις άδειες
που δικαιούμαστε ανά επταετία. Πρόεδρος του Τμήματος από το 1990
έως το 1995 και από το 2000 έως το 2004, δηλαδή 5 + 4 = 9 έτη. Ακαταπόνητος! (σημειώνω την πρώτη θητεία, όπου κέρδισε ένα έτος—με
τον νόμο και το σπαθί του βέβαια). Όσο για το αξίωμα του Διευθυντή
του Τομέα Κλασικών Σπουδών, εκεί χάνω πραγματικά τον λογαριασμό,
αφού υπήρξε σχεδόν ισόβιος, από το 2007 έως το 2015.
Αμέτρητες και οι εργασίες του κατά το διάστημα αυτό. Ζήτησα από
τον αγαπητό Μιχαήλ να μου στείλει ένα ενημερωμένο βιογραφικό, γιατί κάθε μήνα—εννοείται—προσθέτει κι άλλες εργασίες, όμως τα βρήκα
μπαστούνια, γιατί εκείνος δεν είχε αρίθμηση στις δημοσιεύσεις του κι
εγώ αδυνατούσα να μετρήσω τέτοιο πλήθος. Του ζήτησα τότε να μου
πει κάτι άλλο, που δεν περιλαμβανόταν στο βιογραφικό του: σαν πόσες
να είναι περίπου οι παρεμβάσεις του στον τύπο για θέματα της επικαιρότητας, αυτά τα σχόλια τα αιχμηρά και ενδιαφέροντα που γράφει στις
τοπικές και αθηναϊκές εφημερίδες: 150±, μου απάντησε. Πού να κάθεται κι αυτός να μετράει!
Ο Μιχαήλ είναι γρήγορος. Τον φέρνω στον νου μου να διασχίζει το
κάμπους, να μπαίνει στη βιβλιοθήκη, να ανεβαίνει τις σκάλες για τα PA
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και τα PAA, όλα αυτά φουριόζος, σχεδόν τρέχοντας. Γρήγορος στην
κίνηση, γρήγορος στη σκέψη. Το τελευταίο διάστημα πριν την αφυπηρέτησή του σκύψαμε μαζί πάνω από νόμους και κόντρα νόμους—μελέτη σίγουρα πιο δύσκολη από οποιονδήποτε φιλολογικό γρίφο—και
θαύμασα ταχύτητα και εμβρίθεια και διεισδυτικότητα.
Προφανώς και έχει να προσφέρει ακόμα πολλά και σε πολλά πεδία.
Η ενεργητικότητά του—αυτό είναι βέβαιο—δεν κοπάζει. Ευχαριστώντας τον εκ μέρους του Τμήματος και εμού προσωπικά, παραδίδω τώρα
τη σκυτάλη στους άξιους συναδέλφους που θα μιλήσουν για τα καθέκαστα της επιστημονικής του δραστηριότητας. Καλή συνέχεια, Μιχάλη!

Στιγμιότυπα από την τελετή: εικονίζονται ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης
Οδυσσέας Ιωάννης Ζώρας, η πρόεδρος του Τμήματος Φιλολογίας Αγγέλα
Καστρινάκη, η κοσμήτωρ της Φιλοσοφικής Σχολής Λουκία Αθανασάκη,
και ο τιμώμενος ομότιμος καθηγητής Μιχαήλ Πασχάλης.
(Ρέθυμνο, 22.3.2016 / © Πανεπιστήμιο Κρήτης)
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