ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΑΠΑΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ
(1930 – 2011)
Γελ πξόθεηηαη λα ζπληάμσ εδώ κηα ηππηθή λεθξνινγία γα ην Μαλόιε
Παπαζσκόπνπιν θη νύηε λα ζρεδηάζσ κηα ζύληνκε «βηνγξαθία» ηνπ. Δπεηδή, πέξα
από ην ζύληνκν ςήθηζκα ηνπ Πξπηαληθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ
κε αθνξκή ηελ είδεζε ηνπ ζαλάηνπ ηνπ, κηα αξρόκελε ζησπή γηα ηε δεκόζηα δξάζε
ηνπ κπνξεί λα είλαη επθηαία θαη βνιηθή ζε νκόηερλνπο θαη ζε παιηνύο ζπληξόθνπο
ηνπ, ζέιεζα σο αληίβαξν λα θαηαζέζσ ζήκεξα ζηε κλήκε ηνπ ιίγεο καξηπξίεο γηα ηηο
ζρέζεηο ηνπ κε ζεζκνύο θαη πξόζσπα. Θα ζηεξηρηώ θαη ζηηο αλακλήζεηο κνπ – ηνλ
γλώξηζα σο θνηηεηήο ηνπ ην 1970 – θαη θπξίσο ζε αλέθδνηα ηεθκήξηα από ην
πξνζσπηθό ηνπ αξρείν, έλα κεγάιν κέξνο ηνπ νπνίνπ κνπ παξαρώξεζε «γηα θάζε
ρξήζε», ην 1997, ιίγν πξηλ ηε ζπληαμηνδόηεζή ηνπ.
Ο Μαλόιεο ππήξμε ραιθέληεξνο θιαζηθόο θηιόινγνο, κειεηεηήο θαη εθδόηεο
δεθάδσλ πνιπζέιηδσλ ηόκσλ κε αξραηνειιεληθά θαη βπδαληηλά θείκελα. Γη’ απηή ηε
θηινινγηθή εξγαζία ππνδνκήο μόδεςε πεξίπνπ κηζόλ αηώλα από ηε δσή ηνπ,
εληνπίδνληαο, κειεηώληαο, αληηπαξαβάιινληαο θαη απνθαζηζηώληαο ην θείκελν
εθαηνληάδσλ ρεηξνγξάθσλ. Από ηελ έθδνζε ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ηνπ (1968),
ζηε γλσζηή ζεηξά «Les Belles Lettres» ζην Παξίζη, έσο ηε ζεηξά αξραίσλ θεηκέλσλ
«Πέιεηα», ηελ νπνία ίδξπζε (1976) ν ίδηνο ζην Παλεπηζηήκην Ισαλλίλσλ, θαη ηηο πνιύ
πξόζθαηεο (2010) εθδόζεηο θεηκέλσλ, ν θαηάινγνο ησλ δεκνζηεύζεώλ ηνπ είλαη πνιύ
κεγάινο.
Γελ είκαη αξκόδηνο λα θξίλσ επηζηεκνληθά απηό ην νγθσδέζηαην θηινινγηθό
έξγν ηνπ. Δύρνκαη λα ην πξάμεη θάπνηνο νκόηερλόο ηνπ, ρσξίο πξνθαηάιεςε ή
δειόθζνλε κηδέξηα. Μπνξώ, όκσο, λα κηιήζσ γηα ηνλ παλεπηζηεκηαθό δάζθαιν
Παπαζσκόπνπιν, πνπ επεδίσθε λα ζπλαηξεί ζπζηεκαηηθά ζηε δεκόζηα δξάζε ηνπ ηε
θηινινγία κε ηελ πνιηηηθή. Ιδνύ κηα ζύληνκε πεξηνδνιόγεζε απηήο ηεο ζπλαίξεζεο.
Α. Στα τρόνια της τούντας (1967-1974). Ο Μαλόιεο ζα αξρίζεη ηηο
παξαδόζεηο ηνπ, σο θαζεγεηήο ηεο Κιαζηθήο Φηινινγίαο, ζηηο αξρέο Γεθεκβξίνπ ηνπ
1969 ζηελ εληαία ηόηε Φηινζνθηθή Σρνιή Ισαλλίλσλ. Θα δηδάμεη έσο ηνλ Ινύλην ηνπ
1970 νρηώ ώξεο ηελ εβδνκάδα αληί – όπσο βεβαηώλεηαη επίζεκα – «ησλ ππό ηνπ
λόκνπ νξηδνκέλσλ πέληε, θαη ηνύην ρσξίο λα επηδηώμε, θαίηνη εδύλαην, αλάζεζηλ
δηδαζθαιίαο θελήο έδξαο πξνο είζπξαμηλ επηπξνζζέηνπ ακνηβήο». Από ηα κέζα
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Ινπιίνπ 1970, ην ρνπληηθό ππνπξγείν Παηδείαο ζα ηνλ ζέζεη ζε εηήζηα δηαζεζηκόηεηα,
επεηδή, «θαζεγεηήο σλ ελ ελεξγεία», πήγε κάξηπξαο ππεξάζπηζεο ησλ δηθαδόκελσλ
ζπλαγσληζηώλ ηνπ ηεο αληηδηθηαηνξηθήο νξγάλσζεο ‘Γεκνθξαηηθή Άκπλα’, ζην
ζηξαηνδηθείν Αζελώλ (ηέινο Μαξηίνπ – αξρέο Απξηιίνπ 1970).
Σ’ εθείλε ηελ πξώηε νιηγόκελε δηδαζθαιία ηνπ ήηαλ, ζε πνιινύο από ηνπο
ηόηε ζπκθνηηεηέο κνπ ηνπ Κιαζηθνύ Τκήκαηνο, επδηάθξηηε ε πξνζπάζεηά ηνπ λα
γεινηνπνηεί ζηηο παξαδόζεηο (δίδαζθε ην θεκηζκέλν ιόγν ηνύ Κηθέξσλα, Pro Milone)
ην ρνπληηθό θαζεζηώο κε αλέθδνηα, θαηλνκεληθά αλώδπλνπο παξαιιειηζκνύο,
ππαηληγκνύο, θηινινγηθά αζηεία, ινγνπαίγληα θηι. Όπσο ζεκείσλε ζρεηηθά, πνιύ
αξγόηεξα, ν ίδηνο, «δελ κπνξνύζα λα πσ θνπβέληα ρσξίο θάπνην πόλην γηα ηε ρνύληα:
πξαγκαηηθή δηαζηξνθή ηνπ ιόγνπ».
Αλ ε Φηινζνθηθή Σρνιή έρεη ζήκεξα σο έκβιεκά ηεο ηελ «πέιεηα», δει. ην
καληηθό πεξηζηέξη θαηά ηνλ Ηξόδνην, απηό νθείιεηαη ζην Μαλόιε. Σε κηα από ηηο
ζπλεδξίεο ηεο Σρνιήο, ηελ ίδηα πεξίνδν, ν ηόηε θαζεγεηήο θαη «πξπηαλεύσλ» Ι.
Θενραξίδεο (ζα απνιπζεί ζηε κεηαπνιίηεπζε σο ζπλεξγάηεο ηεο δηθηαηνξίαο)
πξόηεηλε λα νξηζηεί σο έκβιεκα ν «ινγρνθόξνο ηεο Γσδώλεο». Ο Μαλόιεο ηνλ
αληέθξνπζε πεηζηηθά θαη αληηπξόηεηλε ηελ «πέιεηα». Η ζπλέιεπζε ησλ θαζεγεηώλ
ππεξςήθηζε ηελ αληηπξόηαζε θαη, όπσο ζα γξάςεη θαη πάιη ν ίδηνο, «έθηνηε ην
πεξηζηέξη είλαη ην έκβιεκα ηεο Σρνιήο καο, αιινηώο ζα είρακε ηνλ ινγρνθόξν (!)».
Από εδώ θαη ε νλνκαζία, ην 1976, ηεο ζεηξάο θεηκέλσλ «Πέιεηα».
Ωο ζπλεηζεγεηήο γηα ππνςήθην – εθιεθηό ηνπ Θενραξίδε – ζηελ «θελή» έδξα
ηεο Κιαζηθήο Αξραηνινγίαο, ζα ζπληάμεη ρσξηζηή εηζεγεηηθή έθζεζε, κε ηελ νπνία
πξόηεηλε ηνλ απνιπκέλν από ηε δηθηαηνξία θαζεγεηή απηήο ηεο έδξαο Σση. Γάθαξε.
Θπκάηαη ζρεηηθά ν Μαλόιεο: «Ο ππνςήθηνο (ήηαλ επεηξώηεο) κνύ δήηεζε λα
ραξαθηεξίζσ ηελ ππνςεθηόηεηά ηνπ θαη ηνπ είπα όηη είλαη ρεηξόηεξε από
ηπκβσξπρία, γηαηί νη γύπεο ηξώλε θνπθάξηα, νη ηπκβσξύρνη αλνίγνπλ ηάθνπο, αιιά ν
Γάθαξεο είλαη δσληαλόο». Ο εθιεθηόο ηνπ Θενραξίδε ζα εθιεγεί θαη, θπζηθά, ζα
απνιπζεί ζηε κεηαπνιίηεπζε, όηαλ ν Γάθαξεο επαλέξρεηαη ζηε ζέζε ηνπ.
Γε ζα απαξηζκήζσ εδώ ηηο παληνεηδείο πηέζεηο, πνπ ηνπ αζθήζεθαλ από
όξγαλα ηνπ ζηξαηησηηθνύ θαζεζηώηνο, θάζε θνξά πνπ ν ίδηνο εξρόηαλ αξσγόο ζε
δησθόκελνπο θνηηεηέο – π.ρ. ζηελ πεξίπησζε ηεο Πόπεο Βνπηζηλά θαη ηνπ Σηαύξνπ
Κνπξεκέλνπ (1973). Σεκεηώλεη ν ίδηνο γηα κηα από ηηο αλαθξίζεηο, κε ηηο νπνίεο ζπρλά
ηνλ ηαιαηπσξνύζαλ: «Λόγνπ ράξε εθείλε ε γξαθηθή αλάθξηζε, κέζα ζην γξαθείν ηνπ
πξύηαλε Θενραξίδε, από ηνλ αληηζηξάηεγν ε.α. Καξακαλώιε, γθανπιάτηεξ ηεο
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ρνύληαο ζηελ Αλσηάηε Γεσπνληθή, πνπ κε αλέθξηλε επί ηξίσξν, έρνληαο κπξνζηά ηνπ
ηνλ νγθώδε θάθειιό κνπ ηεο ΓΓΔΑ [= «Γεληθή Γηεύζπλζηο Δζληθήο Αζθαιείαο»],
πάρνπο 30 ηνπιάρηζηνλ εθαηνζηώλ, θαη πνπ κνπ έζεζε έλδεθα ‘ακείιηθηα’ εξσηήκαηα
πνπ άξρηδαλ όια κε ην ξήκα ‘Ώθζεηε’ θαη πνπ ηειείσλαλ κε ην εξσηεκαηηθό
‘Γηαηί;’». Δθείλν ην ‘Ώθζεηε’ ιεηηνύξγεζε γηα πνιύ θαηξό σο έλαπζκα ζην θαπζηηθό
ρηνύκνξ ηνπ Μαλόιε.
Β. Στα τρόνια της Μεταπολίτεσσης. Σην ηέινο Απγνύζηνπ ηνπ 1974, ν
Μαλόιεο ζα θιεζεί από ην Γεκήηξε Τζάηζν, πθππνπξγό Παηδείαο, ζηε ιεγόκελε
ηόηε «Κπβέξλεζε Δζληθήο Δλόηεηνο» ηνπ Κσλζηαληίλνπ Καξακαλιή, θαη ζα
ζπκκεηάζρεη σο ηαθηηθό κέινο ηνπ Δηδηθνύ Πεηζαξρηθνύ Σπκβνπιίνπ, πνπ δίθαζε
«εθαηό πεξίπνπ παλεπηζηεκηαθνύο – ζπλεξγάηεο ηνπ δηθηαηνξηθνύ θαζεζηώηνο». Θα
εληαρζεί από ηνπο πξώηνπο ζην ΠΑΣΟΚ – είλαη γλσζηό πσο «ρηέληζε» γισζζηθά ηε
γλσζηή «Γηαθήξπμε ηεο 3εο ηνπ Σεπηέκβξε» – ζα εθιεγεί αξγόηεξα (1980) ζηε
Ννκαξρηαθή Δπηηξνπή Ισαλλίλσλ ηνπ ΠΑΣΟΚ θαη ζα είλαη ππνςήθηνο ζην λνκό,
ζηηο εθινγέο ηνπ Οθησβξίνπ 1981. Θα ζεκεηώζεη ζρεηηθά ν ίδηνο κε ρηνύκνξ, πνιύ
αξγόηεξα: «Πήξα θαη 2.550 ςήθνπο παξά ηηο πξνζπάζεηέο κνπ λα πξνβάισ κόλν
ηνπο ζπλππνςήθηνύο κνπ. Τνλ ιόγν πνπ εθθώλεζα ηηο παξακνλέο ησλ εθινγώλ ηνλ
ζπκνύληαη αθόκε κεξηθνί».
Λέεη θάπνπ ν Σαξηξ πσο «δηαλννύκελνο» είλαη απηόο πνπ «βγάδεη γιώζζα»
ζηελ εμνπζία. Ο Μαλόιεο, κόιν πνπ δελ ηνλ είρε, ίζσο, δηαβάζεη, αθνινύζεζε θαη
ζηα πξώηα ρξόληα ηεο κεηαπνιίηεπζεο απηή ηελ πνιηηηθή πξαθηηθή. Θπκίδσ εδώ,
πέξα από ηε δηακαξηπξία ηνπ γηα ηε ζρεδηαδόκελε εγθαηάζηαζε δηπιηζηεξίσλ ζηελ
Πύιν (1975), ηα κηθξά «πνιεκηθά» θείκελά ηνπ ζε εηδηθή πξσηνζέιηδε ζηήιε
αζελατθήο εθεκεξίδαο (1976), κε ηα νπνία είρε βάιεη ζην ζηόραζηξό ηνπ ηνλ ηόηε
ππνπξγό ηεο ΝΓ Δπ. Αβέξσθ. Τν αληίηηκό ηνπο ήηαλ νη δξηκείεο επηζέζεηο
θηινθπβεξλεηηθώλ εθεκεξίδσλ (αζελατθώλ θαη γηαλληώηηθσλ) ελαληίνλ ηνπ.
Τελ ίδηα πεξίνδν, σο Κνζκήηνξαο ηεο Φηινζνθηθήο Σρνιήο (1975-1976) ζα
θαιέζεη ην εθιεγκέλν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηνπ Σπιιόγνπ Βνεζώλ – Δπηκειεηώλ
ηεο Σρνιήο (ΔΓΠ) λα ζπκκεηέρεη ζπζηεκαηηθά ζηηο ηαθηηθέο ζπλεδξίεο ησλ
θαζεγεηώλ, ρσξίο λα ππάξρεη ζρεηηθή λνκνζεηηθή πξόβιεςε. Γηαηεξώ πνιύ δσληαλή
ζηε κλήκε κνπ ηελ νξγηζκέλε έθπιεμε θάπνησλ θαζεγεηώλ ηεο, όηαλ δηζηαθηηθά
πξσηνκπήθακε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηώλ (1976).
Ιδξπηηθό κέινο ηνπ «Παλεπηζηεκηαθνύ Οκίινπ», ζα ζπκκεηάζρεη ηελ πεξίνδν
ησλ πξώησλ θπβεξλήζεσλ ηνπ ΠΑΣΟΚ ζε πνιπάξηζκεο νκάδεο εξγαζίαο θαη
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επηηξνπέο ηνπ ππνπξγείνπ Παηδείαο θαη ζα εθπξνζσπήζεη ηε ρώξα ζε δηεζλείο
ζπλαληήζεηο–ζπλέδξηα. Γελ πξόθεηηαη εδώ λα απαξηζκήζσ ηηο πξνηάζεηο–εηζεγήζεηο
ηνπ γηα ηελ πξόζιεςε ή εμέιημε δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ ηεο εληαίαο Φηινζνθηθήο
Σρνιήο θαη, από ην 1985, ηνπ Τκήκαηνο Φηινινγίαο, ζην νπνίν εληάρζεθε κεηά ηε
ζεζκηθή θαηάηκεζή ηεο. Θα πεξηνξηζηώ λα ηνλίζσ πσο ην πεδίν ηνπ
παλεπηζηεκηαθνύ κηθξόθνζκνπ, κε ηνπο εγγελείο αληαγσληζκνύο ηνπ θαη ηηο
παξεπόκελεο πξαθηηθέο, δελ ππήξμε ηδηαίηεξα επράξηζην γηα ην Μαλόιε. Από ην 1980
θαη ύζηεξα ζα ζπγθξνπζηεί πνηθηιόηξνπα κε απηή ηε ινγηθή ηνπ πεδίνπ,
εηζπξάηηνληαο κελύζεηο, ύβξεηο θαη απεηιέο. Μόλν νξηζκέλνη ζπλάδειθνί ηνπ,
παιαηνί θνηηεηέο ηνπ, πνπ δελ ζπγρένπλ ην ξόιν ηνπο κ’ εθείλν ηνπ δηθαζηή,
ζεώξεζαλ πσο ην Τκήκα Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Ψπρνινγίαο είρε κηα ζεηξά
από ιόγνπο λα πξνηείλεη ζηε Σύγθιεην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ λα δνζεί ν ηίηινο ηνπ
νκόηηκνπ θαζεγεηή ζην Μαλόιε Παπαζσκόπνπιν. Έηζη θαη έγηλε.
Η βαζύηεξε αληίιεςε, πνπ ζπλείρε ηειηθά ηελ αθαδεκατθή πξαθηηθή ηνπ,
ζπκππθλώλεηαη επηγξακκαηηθά ζην επόκελν δηθό ηνπ «απηνβηνγξαθηθό» απόζπαζκα:
«Όιεο κνπ νη πξνζπάζεηεο ήηαλ λα θπιάσ ςειά ηελ ηηκή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ καο,
είηε ηνλ θαηξό ηεο ρνύληαο είηε ύζηεξα απ’ απηήλ, λα βξίζθσ θαη λα ππνζηεξίδσ
ηθαλνύο επηζηήκνλεο, λα πξνσζώ ηελ άκηιια, λα απαηηώ πηζηή εθαξκνγή ηνπ
παλεπηζηεκηαθνύ λόκνπ θαη όρη απζαίξεηεο εξκελείεο ηνπ ηύπνπ ‘κνλνγξαθία είλαη
θαη κηα ζειίδα’, πνπ ξίρλνπλ ζην ηέικα ην Τκήκα καο θαη θαη’ επέθηαζε ην
Παλεπηζηήκην, λα δίλσ ην παξάδεηγκα κε άνθλε εξγαηηθόηεηα θαη εξεπλεηηθή
παξαγσγή, ώζηε ην επίπεδό καο λα ςειώλεη δηαξθώο».
Χαξάιακπνο Ννύηζνο
Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ
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