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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΎ ΣΥΜΠΟΣΊΟΥ

Φθάσαμε στο τέλος του τριήμερου εντατικού και αποδοτικού Συμποσίου μας.
Είμαστε πλουσιότεροι χάρη στις νέες γνώσεις που αποκτήσαμε. Οι στοχαστικές προσεγγίσεις των ανακοινώσεων που ακούσαμε και συζητήσαμε, μας
άνοιξαν νέους ορίζοντες προβληματισμών, μας δημιούργησαν κάποιες βεβαιότητες, αλλά και κλόνισαν παλαιότερες θέσεις και απόψεις για τη Ναυπλιακή
Επανάσταση και την περίοδο του Όθωνα. Και φαντάζομαι ότι δεν θα ήταν λίγες οι περιπτώσεις που αναρωτηθήκαμε πόσα δεν ξέρουμε και όμως τολμάμε
να προβάλλουμε ερμηνευτικά σχήματα, που ίσως δεν θα στέκονται, όταν θα
περάσουν από τη βάσανο των πηγών και της θεωρίας.
Αν ισχύουν αυτές οι παρατηρήσεις, μπορούμε να μιλάμε για μία επιτυχημένη επιστημονική συνάντηση που συμπλήρωσε κενά και σιωπές της έρευνας, ανέδειξε άλλα, πρότεινε νέες προσεγγίσεις και, επομένως, τα τυπωμένα
Πρακτικά του, των οποίων έχει σχεδιαστεί η γρήγορη έκδοση, θα συντροφεύουν ευεργετικά τους μελετητές των ναυπλιακών πραγμάτων, αφού αναδεικνύουν πολλά από τα μεγάλα ζητούμενα της κοινωνικής, πολιτικής, οικονομικής,
πολιτισμικής και στρατιωτικής ιστορίας του. Το πρόβλημα του εντοπισμού
και της εκμετάλλευσης νέων πηγών συνειδητοποιήθηκε καλύτερα, όπως και
τα προβλήματα μεθόδου στην προσέγγιση των γνωστών πηγών υπογραμμίστηκαν και με την παρουσίαση των ανακοινώσεών μας και με τη συζήτηση, η
οποία ήταν ζωηρή, τις περισσότερες φορές παραγωγική και κάποτε ξεστρατισμένη, ίσως και εξ αιτίας των πολλών προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε ως
πολίτες και, όπως είναι φυσικό, ζητάμε άμεσες απαντήσεις από το παρελθόν
με ακατάλληλους αποκωδικοποιητές.
Τα προβλήματα οργάνωσης των ναυπλιακών και των αργολικών σπουδών
παραμένουν, παρ’ όλη την ευεργετική παρουσία των Αρχείων Νομού Αργολίδας και τις προόδους των αρχειακών πραγμάτων στον τόπο μας την τελευταία 25ετία. Το αίτημα για ένα φορέα, με ρόλο επιτελικό και συντονιστικό,
για την τεκμηρίωση των αργολικών σπουδών παραμένει και τώρα το έχουμε
περισσότερο ανάγκη, γιατί θα μπορούσε εύκολα, χάρη στην επανάσταση της
πληροφορικής, να κινητοποιηθούν διάσπαρτες δυνάμεις που ακυρώνονται με
σπασμωδικές κινήσεις, επαναλήψεις και κάποτε με αχρείαστες αντιπαλότη-
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τες. Φυσικά μιλάμε για αλληλοπληροφόρηση και σεβασμό της δουλειάς του
άλλου και όχι για ιεραρχήσεις και προτεραιότητες, που δεν είναι δυνατόν να
επιβληθούν σε ελεύθερους και εθελοντές καλλιεργητές, στην προσπάθεια των
οποίων ευχόμαστε να πρυτανεύουν οι ελάχιστες παραδεκτές προδιαγραφές
του αντικειμένου που υπηρετούν, για να μη χάνεται η δουλειά τους και οι
χρήστες της να την εμπιστεύονται και να την αξιοποιούν.
Να το πω απλούστερα: έχουμε ανάγκη από μια αργολική βιβλιογραφία
συνεχώς εμπλουτιζόμενη και συμπληρούμενη, η οποία θα ξεκινήσει με συνένωση των μέχρι τώρα συμβολών και θα σημειώνει τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των ψηφιοποιημένων εκδοχών των δημοσιευμάτων και τις βιβλιοθήκες
που φυλάσσουν αντίτυπά της.
Στο επίπεδο που βρίσκονται οι ναυπλιακές και οι αργολικές σπουδές θα
ήταν τολμηρό να σχεδιαστεί έστω και μια, σε πρώτη έκδοση, τοπική ιστορία,
ένα συλλογικό έργο, το οποίο θα σχεδιάσει μια ισχυρή ομάδα, θα αναζητήσει
τους συνεργάτες και θα συνεργαστεί μαζί τους ώς την ολοκλήρωση του έργου, το οποίο πρέπει να είναι οδηγητικό, σύντομο και προσιτό από το εγγράμματο κοινό. Μίλησα για πρώτη έκδοση γιατί είναι σίγουρο ότι ένα τέτοιο έργο
γρήγορα θα ξεπεραστεί και θα πρέπει να αντικαθίσταται, είτε από νέα μορφή
του αναθεωρημένη είτε από ένα νέο έργο.
Όπως ξέρετε, οι καταληκτήριες συνεδρίες των συμποσίων δεν προσφέρονται για αποτιμήσεις ανακοινώσεων και επί μέρους συμβολών αλλά για κορύφωση προβληματισμών και σχεδιασμών –που μακάρι σε κάποιο μέρος τους
να πραγματοποιηθούν– σε ένα κλίμα ευφορίας και καλής διάθεσης, ύστερα
από μία πολυήμερη ανθρώπινη και επιστημονική συνάντηση.
Οι παρεμβάσεις σας και οι προτάσεις σας, που ελπίζω ότι θα ακολουθήσουν, θα ανοίξουν ένα ακόμη, και τελευταίο με αυτή την ευκαιρία, κύκλο
θεμάτων για συζήτηση, που φυσικά θα συνεχιστεί και μετά το Συμπόσιό μας.
Άλλωστε, ο οργανωτικός κύκλος κάθε σοβαρού συμποσίου κλείνει με την ευπρόσωπη και έγκαιρη έκδοση των Πρακτικών του, που στοιχειοθετούν διαρ
κέστερες ευκαιρίες συναντήσεων.

