Ο ΓΖΜΖΣΡΖ ΧΑΣΕΖ ΚΑΗ ΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ
Σν παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, ζηηο 10 Μαΐνπ, ζε εηδηθή εθδήισζε γηα ηα 30
ρξόληα από ην ζάλαην ηνπ Γεκήηξε Χαηδή, απνθάζηζε λα δώζεη ην όλνκά ηνπ ζηελ
«αίζνπζα ιόγνπ θαη Σέρλεο». Με αθνξκή απηή ηε «κεηνλνκαζία», παξνπζηάδσ εδώ
νξηζκέλα άγλσζηα ή ιεζκνλεκέλα ηεθκήξηα, πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ζρέζεηο ηνπ
Χαηδή κε ην παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, ζηα πξώηα ρξόληα ηεο ιεγόκελεο
«κεηαπνιίηεπζεο». Γηαηί, όζν πεξλνύλ ηα ρξόληα, ε κλήκε ρξεηάδεηαη απαξαίηεηα ηελ
ηζηνξία.
1.

Σν «ινγνηέρλε λενειιεληζηή» Χαηδή δελ ηνλ πξνζθάιεζε γεληθά θαη αόξηζηα
ην παλεπηζηήκην. Ζ πξόζθιεζε έγηλε από ηελ εληαία ηόηε Φηινζνθηθή ρνιή,
κε βάζε ηελ αξρηθή πξόηαζε, ηελ νπνία κε δηθή ηνπ πξσηνβνπιία είρε ππνβάιεη
ζηε γεληθή ηεο ζπλέιεπζε ν ηόηε θαζεγεηήο ηεο Παηδαγσγηθήο Χξίζηνο
Φξάγθνο. ύκθσλα κε ηελ πξόηαζή ηνπ— ηε γλώξηδα ήδε από ηηο αξρέο ηνπ
1976, σο βνεζόο ηόηε ζηελ έδξα ηεο Παηδαγσγηθήο— ν Χαηδήο ζα εξρόηαλ λα
δώζεη κηα ζεηξά δηαιέμεσλ ζην πιαίζην ησλ παηδαγσγηθώλ καζεκάησλ ηνπ
θαζεγεηή Φξάγθνπ. Γηα ηα παλεπηζηεκηαθά θαη πνιηηηθά δεδνκέλα εθείλεο ηεο
πεξηόδνπ, επξόθεηην γηα κηα επθπή πξόηαζε, κε ηελ νπνία κπνξνύζαλ λα
απνθεπρζνύλ γξαθεηνθξαηηθά εκπόδηα θαη λα μεπεξαζηνύλ πνιιαπιέο
πνιηηηθν-ηδενινγηθέο αλαζηνιέο θαη αληηδξάζεηο.

2.

Ο Φξάγθνο είρε γλσξίζεη πξνζσπηθά ην Χαηδή, ιίγνπο κήλεο ύζηεξα από ηνλ
νξηζηηθό επαλαπαηξηζκό ηνπ δεύηεξνπ (Ηνύληνο 1975), θη ήηαλ απηόο πνπ ηνλ
ππνδέρηεθε ζηα Γηάλλελα, όηαλ ν Χαηδήο μαλαγύξηζε , κεηά από 27 πεξίπνπ
ρξόληα, ζηε «κηθξή καο πόιε». ’ εθείλε ηε γλσξηκία αλάγεηαη ε πξόηαζε θαη ε
πξόζθιεζε.

εκεηώλσ,

αθόκα,

θπξίσο

γηα

νξηζκέλνπο

ζεκεξηλνύο

επηιήζκνλεο, πσο Κνζκήηνξαο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ήηαλ ηόηε (1975-1976)
ν θαζεγεηήο ηεο θιαζηθήο Φηινινγίαο Μαλόιεο Παπαζσκόπνπινο. Έηζη ν
Χαηδήο ζα έξζεη αθόκα κηα θνξά ζηα Γηάλλελα, επίζεκα ηώξα θαιεζκέλνο από
ηε ρνιή, θαη ζα δώζεη ην 1976 «ζηνπο ηξηηνεηείο θαη ηεηαξηνεηείο θνηηεηέο
δύν δηαιέμεηο ζηηο 29 θαη 30 ηνπ Μάξηε θαη έλα θξνληηζηεξηαθό κάζεκα ζηηο
31 ηνπ Μάξηε, κε ζέκα ηε ιατθή πνίεζε ζηηο βελεηνθξαηνύκελεο πεξηνρέο» (βι.
Δωδώνη, Δπηζηεκνληθή Δπεηεξίδα ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Ησαλλίλσλ, ηόκ. Δ΄, Ησάλληλα 1976, ζ. 456).
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3.

’ απηέο ηηο εκεξνκελίεο ησλ καζεκάησλ ηνπ, ν Χαηδήο εξρόηαλ θαζεκεξηλά
ζην θηιόμελν πνπδαζηήξην ηεο Παηδαγσγηθήο, ζην θηίξην ηεο νδνύ Γνκπόιε,
όπνπ, ζε πνιύ πην ζηελό θύθιν, ζπδεηνύζε καδί καο γηα ηελ ηζηνξία ηεο
λενειιεληθήο ινγνηερλίαο, ηελ πνιηηηθή θαη, εηδηθόηεξα, γηα όςεηο ηεο δσήο
ρσξώλ ηνπ ιεγόκελνπ ηόηε «ππαξθηνύ ζνζηαιηζκνύ». Γελ απέθεπγε ηηο
απαληήζεηο ζ’ απηό ην ηειεπηαίν δήηεκα θαη ήηαλ πνιύ ραξνύκελνο γηα ηελ
αληαπόθξηζε

ηνπ

θνηηεηηθνύ

θόζκνπ

θαη

ησλ

γηαλλησηώλ,

πνπ

παξαθνινπζνύζαλ ηηο δηαιέμεηο ηνπ ζηε κεγάιε «αίζνπζα ηειεηώλ» ηνπ
παλεπηζηεκίνπ.
4.

Σξία ρξόληα αξγόηεξα, πάιη κε λέα πξόηαζε ηνπ Φξάγθνπ— «πξνζθνξά» ηελ
νλόκαδε ν Χαηδήο— ε ρνιή ζα ηνλ θαιέζεη γηα δεύηεξε θνξά— Κνζκήηνξαο
ήηαλ ηώξα ν θαζεγεηήο ηεο Λανγξαθίαο Μηράιεο Μεξαθιήο. Ο Χαηδήο ζα
έξζεη θαη πάιη ζηα Γηάλλελα θαη ζα δώζεη, πάληα ζην πιαίζην ησλ
παηδαγσγηθώλ καζεκάησλ ηνπ Φξάγθνπ, δπν δηαιέμεηο «ζηηο 29 θαη 30 Μαξηίνπ
1979 κε ζέκα: Από ην δεκνηηθηζκό ζηε γεληά ηνπ 30» (βι. Δωδώνη, ηόκ. Ζ΄ ,
Ησάλληλα 1979, ζ. 436).

5.

Δίλαη απόιπηα εμαθξηβσκέλν πσο θαη ην 1980 ε ρνιή— Κνζκήηνξαο ήηαλ
απηή ηε θνξά ν θαζεγεηήο ηεο θιαζηθήο Φηινινγίαο Ησάλλεο Κακπίηζεο—
πξνζθάιεζε, κε ηνλ ίδην ηξόπν, ην Χαηδή, λα δώζεη ηώξα «κηα ζεηξά
καζεκάησλ». Ο Χαηδήο, πξηλ απνδερηεί επίζεκα ηελ πξόζθιεζε, δήηεζε από
ηνλ Φξάγθν ηε γλώκε ηνπ εάλ ζα κπνξνύζαλ λα κεηαηεζνύλ νη εκεξνκελίεο
ησλ καζεκάησλ

ηνπ «ζην λέν ζρνιηθό ρξόλν» (1980-1981). Μ’ απηή ηελ

πξννπηηθή είρε νξίζεη ην γεληθό ηνπο δηάγξακκα («κεηαπαιακηθνί πνηεηέο, από
ην 1922 σο ηε Νέα Πνίεζε», «από ην νισκό σο ηε Νέα Πνίεζε» θαη «νη
αξρέο ηνπ λενειιεληθνύ ιόγνπ, 1530-1821») θαη ηα είρε θαηαλείκεη αληίζηνηρα
ζηελ έδξα ηεο Παηδαγσγηθήο (Χξ. Φξάγθνο) θαη ζηηο δπν έδξεο ηεο λεόηεξεο
ειιεληθήο Φηινινγίαο (Κώζηαο ηεξγηόπνπινο θαη Διέλε Καθνπιίδε). Λόγνη
πγείαο, αξρηθά, θαη ζε ιίγν ν ζάλαηόο ηνπ (20-7-1981) ζα αθήζνπλ ζηα ραξηηά
ηελ πξαγκαηνπνίεζε απηήο ηεο κεγάιεο «ζεηξάο καζεκάησλ».
6.

Μπνξώ, ηέινο, ηεθκεξησκέλα λα βεβαηώζσ πσο ν Φξάγθνο είρε επαλεηιεκκέλα
πξνηείλεη ζην Χαηδή λα ππάξμεη κηα κνληκόηεξε θαη, όπσο έιεγε ν Χαηδήο,
«ππεξεζηαθόηεξε» ζρέζε ηνπ κε ην παλεπηζηήκην: Να πξνθεξπρηεί γη’ απηόλ
κηα ζέζε «εηδηθνύ επηζηήκνλα». Ο Χαηδήο αληέηεηλε απνθαζηζηηθά, ιέγνληαο
«όηη είλαη θξόληκν λα ηελ απνθιείζνπκε: Καη αληηξξήζεηο ζα ππάξμνπλ θαη ην
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ππνπξγείν ζα αληηδξάζεη [ζπκίδσ πσο ππνπξγόο παηδείαο ήηαλ ηόηε ν Ησάλλεο
Βαξβηηζηώηεο, ζηελ Κπβέξλεζε Κσλζηαληίλνπ Καξακαλιή] θαη ηειηθά ζα
απνκείλεη πσο θάλνπκε έλαλ πόιεκν γηα ηδηνηειείο ζθνπνύο. Όρη, ινηπόλ. Μηα
πξόζθιεζή κνπ γηα ζέζε “εηδηθνύ επηζηήκνλα” θνβνύκαη θνβεξά πσο ζα κε
έξηρλε ζε κηα πεξηπέηεηα. Καη ίζσο θαη ζαο. Γελ ζα ήηαλ δπλαηό λα θαλνλίζνπκε
απηή ηε ζπλεξγαζία κε έλαλ ηύπν ηέηνησλ πξνζθιήζεσλ γηα δηαθνξεηηθέο
“ζεηξέο” καζεκάησλ;». Απηή ππήξμε ε ζέζε ηνπ Χαηδή, πξνο ην ηέινο Απξηιίνπ
ηνπ 1980, γηα ην είδνο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ κε ηε Φηινζνθηθή ρνιή ηνπ
παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ.

Χαξάιακπνο Ννύηζνο
Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ
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