
AIKATEPLNfi ΚΟΥΜΛΡίΛλΟΥ 

«ΧΕΙΡΟΘΕΣΙΑ» 

"Οταν την άνοιξη του 1985, μήνα Μάρτιο, γιορτάζαμε στην Εταιρεία 
Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού, της Σχολής Μωραΐτη, τα «Πενήντα χρό
νια νεοελληνικής παιδείας -ΤΙ παρουσία του Κωνσταντίνου Δημαρά στην επι
στήμη των νεοελληνικών γραμμάτων», ό τιμώμενος επέλεξε, μιλο^ντας κατα
ληκτικά, να παρουσιάσει το θέμα «Χειροθεσία». 

Πρέπει να πώ αμέσως οτι συχνά τον είχα ακούσει, στην διάρκεια της πολύ 
μακράς γνωριμίας και φιλίας μας, να αναφέρεται στην έννοια της «χειροΟεσίας». 
'Ακόμη, δτι τόσο ή λέξη οσο και το νόημα πού εξέφραζε ασκούσαν ιδιαίτερη 
γοητεία στην σκέψη μου, οτι επίμονα με απασχολούσε το ουσιαστικό της πε
ριεχόμενο, όπως το έζούσε και το εννοούσε ό Κωνσταντίνος Δημαράς. 

Την σημασία την οποία προσέλαβε ή λέξη, μ.ετά την αρχαιότητα, ιδίως 
δταν υιοθετήθηκε άπα την εκκλησιαστική τελετουργία, σύμφωνα με τα λεξι
κά, την είχε εξηγήσει ο Κωνσταντίνος Δημαράς στην ομιλία του «τάς χείρας 
έπιτίθημι, χειροτονώ δια της επιθέσεως των χειρών» για να προσθέτει επεξη
γηματικά: «...όταν με κάποια τελετουργική μεθόδευση, γίνεται ή πράξη της 
χειροθεσίας, έχει κανείς να σκεφθεί οτι άπο τους αρχαίους καιρούς ως σήμε
ρα, χωρίς διακοπή καμία, χωρίς να σπάσει ό ειρμός, έπέρασε και μεταβιβά
σθηκε μία υλική επαφή άπο τους πρεσβυτέρους στους νεότερους λειτουργούς 
της 'Εκκλησίας. Αυτήν την έννοια της συνοχής μέσα στον χρόνο, τήν έτόνισα 
και στην γραμματολογία μου: ένας πολιτισμός πού δεν έσπασε ποτέ»1. 

Καί είναι ακριβώς αυτή ή έννοια της «συνοχής» τήν οποία έτόνιζε τότε, 
πού θεωρώ οτι εικονίζεται καλά μέσα άπο τήν ομάδα παλαιών καί νεότερων 
συνεργατών καί μαθητών του, πού ήρθαμε κοντά του βαθμιαία άλλα αποφασι
στικά, και μείναμε κοντά του πιστεύοντας, όπως εκείνος «ανεπαισθήτως» μας 
έδίδαξε, στον «πολιτισμό πού δεν έσπασε ποτέ». 

Είπα «ανεπαισθήτως»- «μας έδίδαξε ανεπαισθήτως», με τήν καβαφική φυ
σικά έννοια της λέξης, του ορού. Διότι, πράγματι ό Κωνσταντίνος Δημαράς δεν 

1. Πενήντα χρόνια νεοελληνικής παώείας. Ή παρουσία τον Κ. Θ. Δημαρά στην επι
στήμη των νεοελληνικών γραμμάτων. 'Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού καί Γε
νικής Παιδείας, 1985, σ. 82. 
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υπήρξε ποτέ διδάσκαλος ακαδημαϊκός, με την τρέχουσα έννοια, δηλαδή τής άπο 
καθέδρας διδασκαλίας. Και ομοος, συνεχώς, αδιάλειπτα, θα έλεγα, μας έδίδα-
σκε, ακόμη και με μιαν αδιόρατη σχεδόν κίνηση του. Με τον τρόπο πού έδιά-
λεγε ενα βιβλίο, ενα φυλλάδιο άπο την βιβλιοθήκη του, μιλώντας ΐσως με έναν 
αδιάφορο τόνο, αφήνοντας το βιβλίο, τυχαία δήθεν στο γραφείο ή στο μικρό 
δίπλα τραπεζάκι, για να κινήσει την περιέργεια, να μας παρακινήσει να το ανα
ζητήσουμε κι εμείς με τη σειρά μας. 

Αυτός ακριβώς ο τρόπος να διδάσκει κάθε στιγμή του επέτρεπε την δη
μιουργία μιας έντεχνα καλλιεργούμενης οικειότητας ή καί απόστασης, μέσα 
στην οποία μπορούσε να παρατηρεί τις αντιδράσεις μας και συνάμα να μεταγ
γίζει το πάθος των δικών του αναζητήσεων και τών ενασχολήσεων του, μαζί 
με τήν γνώση και τή σοφία τού στοχασμού του, στο ακροατήριο του. 

'Ολιγάριθμο τα πρώτα χρόνια. Μερικοί άπο μας, νεότεροι μαθητές και συ
νεργάτες, κάποιοι φίλοι του στενοί, παρακολουθούσαμε τα μαθήματα του στο 
(('Αθήναιον», στο οίκημα της οδού 'Ακαδημίας στην αρχή, στο κτήριο τής Χ Ε Ν 
αργότερα. Μαζί πάντα, παρουσία τακτική και διακριτική ή κ. Σμαράγδα Δη
μαρά, ή μητέρα του. 

Είπα μερικοί άπο μας καί δεν χρειάζεται να αναφερθώ σέ ονόματα. Γνο)-
στά άλλωστε «τοις παροικούσιν». Θέλω μόνο να μνημονεύσω ένα, ανάμεσα στα 
πρώτα, το όνομα τής Ευγενίας Βέη-Χατζηδάκη, τής οποίας ό πρόωρος θάνα
τος έστέρησε τήν επιστήμη τών νεοελληνικών γραμμάτων άπο ένα οξύ, κριτικό 
καί ευαίσθητο πνεύμα, μιαν ξεχωριστή προσωπικότητα. 'Εμάς, τους πρώτους 
τής «Δημαρικής» ομάδας, μιαν αξέχαστη φίλη. 

Βαθμιαία εντούτοις ό κύκλος διευρυνόταν. Βλέπετε μιλώ ακόμη για κύκλο 
ενώ αργότερα το σχήμα, όπως θα δούμε, θα -:άρει άλλη μορ^. Νεο')τεροι με
λετητές ήρθαν, μέ τον καιρό, να προστεθούν στην πρώτη μαγιά. Ό αριθμός μας 
εξακολουθούσε να παραμένει ισχνός, για κάμποσο ακόμη διάστημα. Ό θαυμα
σμός δμως καί ή προσήλωση μας για τον άνθρωπο πού τόσο γενναιόδωρα μας 
άνοιξε τον θησαυρό τών γνο^σεοον καί τής σοφίας του, μέ τόση απλοχεριά τον 
πλούτο τής βιβλιοθήκης του, τα «συρταράκια» τών δελτίων του, ό θαυμασμός. 
ή προσήλωση καί ή αγάπη, μεγάλωναν ολοένα καί περισσότερο. 

Το δώρο τής χειροθεσίας, πού ό ίδιος το ασκούσε ενσυνείδητα, άλλα συ
νάμα μέ τόση λεπτότητα καί ευαισθησία, μέ αποτελεσματικότητα θα πρόσθε
τα, εύρισκε στους νεότερους ανταπόκριση, όπως αυτήν μιας εντελώς φυσιολο
γικής λειτουργίας — το Ι'διο όπως ή αναπνοή. Κοντά στον Κωνσταντίνο Δ η 
μαρά, μαζί μέ τον Κωνσταντίνο Δημαρά, έσυνηθίζαμε —μέ όσες αναστολές δη
μιουργούσαν έξ(οτερικοί καί άλλοι παράγοντες— να αντιμετωπίζουμε μέ και
νούργιες προοπτικές καί απαιτήσεις τήν διακονία τής νεοελληνικής επιστήμης, 
μέ τήν οδηγία, μέ τήν «χειροθεσία» τήν δική του. 

"νΑς μου επιτραπεί να προσθέσω £τι, επιλέγοντας να μ,ιλήσω σέ τούτη τήν 
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εκδήλωση, φορτισμένη μέ ολη την συγκίνηση πού μας έχει προκαλέσει ή απου
σία του Κωνσταντίνου Δημαρά, άπο κοντά μας, επιλέγοντας λοιπόν να μιλήσω 
για την «χειροθεσία», το θέμα μέ το όποιο είχε κλείσει το 1985, τον κύκλο 
των προς τιμήν του ομιλιών, δεν το κάνω διόλου μέ την πρόθεση να αναφερθώ 
σέ προσωπικά βιώματα και εμπειρίες πού έζησα, σέ μια μακρά σειρά ετών 
κοντά του. Μ' άλλα λόγια δέν πρόκειται να αναφερθώ στο «μισητό εγώ», όπως 
ό ίδιος συνήθιζε να λέει — παρά μόνο ίσως δπου θα υπάρξει απόλυτη ανάγκη. 

'Εδώ ό λόγος θα είναι, είναι πρωτίστως για εκείνον. Για το πώς εκείνος 
εννοούσε κι ασκούσε την «χειροθεσία». Συνακόλουθα ό λόγος και για όλους 
εμάς, τους «αποδέκτες» αυτής τής τελετουργικής πράξης. Για εμάς πού στα
θήκαμε, σέ διαφορετικές ηλικίες, σέ διαδοχικές γενιές μαθητές, συνεργάτες, 
ομοϊδεάτες στον '/^ώρο τον όποιο τώρα πλέον ονομάζουμε μέ αυτοπεποίθηση και 
υπερηφάνεια χάρη στην προσωπική εισφορά τοΰ Κωνσταντίνου Δημαρά, «Νεο
ελληνικές Σπουδές». 

Διότι, πηγαίνοντας αντίθετα στο ρεύμα ό Κ. Θ. Δημαράς εμφύσησε και
νούριο νόημα, έδωσε διαφορετική διάσταση, στις νεοελληνικές σπουδές. Το πα
ραμελημένο κομμάτι τής νεοελληνικής γραμματείας, οπού στις προηγούμενες 
δεκαετηρίδες, πριν άπ' αυτόν, ξεχωρίζονταν για να μελετηθούν σχεδόν αποκλει
στικά οι αιχμές, οι ακραίες περιπτώσεις, απέκτησε μέ την δική του παρουσία, 
μέ τον δικό του διαρκή, εμπνευσμένο μόχθο, τήν αρμόζουσα θέση στην ιστο
ρία τής νεοελληνικής λογοτεχνίας, στην ιστορία τής νέας ελληνικής παιδείας. 
"Ετσι, μέσα από το πρώτο, βασικό του έ'ργο, τήν «'Ιστορία τής Νέας Ε λ λ η 
νικής Λογοτεχνίας», πού εύστοχα έχει χαρακτηρισθεί ως «το νέο μας όργανο, 
εθνικής συνείδησης», καί έως τις τελευταίες, άλλα και ενδιάμεσες εργασίες 
του, έχουν αναδειχθεί κινήματα διανοητικά και ρεύματα κοινωνικά, μορφές και 
τολμήματα πνευματικά, όλης αυτής τής περιόδου, τα όποια κινδύνεψαν να πα
ραμείνουν στα αζήτητα τής ιστορίας. "Οσα, μεγαλύτερης ή μικρότερης εμβέ
λειας μέσα στην διαρκή ροή τής ιστορίας, αμέσως μετά τήν Ά λ ω σ η καί πριν 
άπο τήν Επανάσταση, δέν είχαν αξιωθεί μιας ολοκληρωτικής και χίορίς περιο
ρισμούς αποδοχής καί μελέτης. Ό Κ. Θ. Δημαράς, επίστεψε στην συνοχή τής 
'ιστορίας, στον πολιτισμό πού δέν έσπασε ποτέ — άλλα επίστεψε επίσης στην 
συνοχή τών ατόμων πού θα υπηρετούσαν τον αδιάσπαστο πολιτισμό μας. 

Φθάσαμε λοιπόν τώρα στο σημείο πού μπορούμε να μιλήσουμε γι ' αυτό 
το άλλο σχήμα το όποιο υπαινίχθηκα πριν από λίγο. "Οχι πλέον ό κύκλος, μι
κρός ή μεγαλύτερος τών πρώτων ετών. Ά λ λ α ένα άλλο σχήμα πιο στέρεο, πιο 
σταθερό, μέ μεγαλύτερη ευρυχωρία, μέσα στο όποιο Οά φανερωνόταν καλύτερα 
τόσο ή δική του όσο καί ή δική μας θέση. 

Στην περίπτωση μας βλέπω να ταιριάζει καλά το σχήμα τής πυραμίδας. 
Μέ τα καθαρά της περιγράμματα, τήν σταθερή δομή της έξεικονίζει ασφαλέ
στερα. πιστεύω, αυτή τήν διαρκή, ευαίσθητη, σταθερή όσο έπρόβαινε ό καιρός, 
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σχέση του Κωνσταντίνου Δημαρά μέ έμας, τους άλλους. Ή πυραμίδα όμως 
πού αρχίζει αντίστροφα, άπο την κορυφή και διευρύνεται βαθμιαία, καθώς προ
χωρούν οι δεκαετηρίδες και προστίθενται καινούργια μέλη, ώσπου να φθάσει 
να αποκτήσει τήν πλατύτερη βάση της. Σ ' αυτό το σχήμα, δ Κοονστ. Δημαράς 
κρατεί τήν κορυφή — εμείς, ήρθαμε κοντά του μέ τήν θέληση και τήν προσδο
κία να το στερεώσουμε, πορευόμενοι και μαζί μέ άλλους νεότερους, τις και
νούργιες παρουσίες πού διαμόρφωναν μέ τή σειρά τους εμπλουτίζοντας το, το 
αρχικό σχήμα. 

"Ετσι, ή «χειροθεσία», πιστεύο) οτι έ'χει γίνει πια θεσμός και λειτουργεί 
μέ τήν δική της νομοτέλεια. 

Πολύ σωστά σημείωνε ή Λουκία Δρούλια στην ομιλία της άπο τον 'ίδιο 
κύκλο, του 1985: «...ή στενή συνεργασία, ή καθημερινή συνάφεια, οί κοινοί 
κόποι για να επιτευχθούν οί κοινοί στόχοι, όσους καθόρισε ως πραγματικό
τητες ο Δημαράς για τήν εξυπηρέτηση της νεοελληνικής ιστορικής έ'ρευνας...» 
κλπ. κλπ. Πράγματι, μέ αυτά τα δεδομένα της συνεργασίας, της στενής συ
νεργασίας για τήν επίτευξη των κοινών στόχων, ο Κωνσταντίνος Δημαράς έπε-
στράτευσε, μέσα στην τελευταία πεντηκονταετία, άπο διάφορες θέσεις, άλλοτε 
λιγώτερο άλλοτε περισσότερο καίριες, όσες δυνάμεις ταυτίζονταν ή έ'ταζαν ανά
λογους στόχους. 

Και πάντως, εκείνες όσες ακολουθούσαν τους δικούς του προβληματισμούς, 
τις δικές του μεθοδεύσεις. 

Καί ήταν θεωρώ αυτή, ή άπο τήν μεριά του, αδιάκοπη αναζήτηση, ή συ
νεχής αναθεώρηση, ή διαρκής προβολή καινούργιων στόχων άλλα και καινούρ
γιων μεθόδων, πού ερέθιζε όλους εμάς, παλαιούς καί νεότερους συνεργάτες και 
μαθητές, ώστε να άφοσιο^νόμαστε μέ τή σειρά μας στή μελέτη και στην έ'ρευ-
να, ακολουθώντας, συχνά λαχανιάζοντας, τήν δική του πορεία. 

Ό 11ος τόμος του περιοδικού α'Ο Ερανιστής», έπετειακός, αφιερωμένος 
στον Κωνσταντίνο Δημαρά, εκφράζει οχι μόνο τήν αναγνώριση, τήν οφειλόμενη 
αναγνώριση της προσφοράς του στην επιστήμη τών νεοελληνικών σπουδών άλλα 
επίσης τή συνεισφορά και αυτών πού θέλησαν να τον τιμήσουν μέ τις εργασίες 
τους. 'Επιβεβαιώνονται έ'τσι, μέσα άπο τις πολλαπλές συμμετοχές ότι οι διαρ
κείς μέριμνες του Κωνστ. Δημαρά για τα πράματα της παιδείας μας, το προ
σωπικό του ήθος, είχαν βρει ανταπόκριση, είχαν προσηλυτίσει νέους πιστούς. 

,νΑς προσθέσω εδώ οτι τα τελευταία χρόνια, μέ τήν παρουσία του στην έδρα 
της Σορβόνης αυξήθηκαν οί αριθμοί τών νεοτέρων ερευνητών πού ήρθαν κοντά 
του, και έτσι άνανεοοθηκαν αισθητά οί ενδιάμεσες και οί νεότερες γενιές. 

Χωρίς να έ'χω τήν πρόθεση να διαχοορίσω τα πρόβατα άπο τα ερίφια, διότι 
ό 'ίδιος ούτε το ήθελε ούτε το επεχείρησε ποτέ, απλώς για λόγους άβροφροσύ-
νης άλλα καί οφειλών της νέας έ?νληνικής γραμματείας, θέλο^ εδώ να αναφέρω 
τους φίλους ξένους μελετητές τών νεοελληνικών γραμμάτων, τους οποίους προ-
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σείλκυσε ή προσωπικότητα και το έργο του Κ. Θ. Δημαρά. "Οχι, επαναλαμβά
νω για να τους ξεχωρίσουμε άπό το υπόλοιπο σώμα τών φίλων και συνεργα
τών άλλα για να θυμίσουμε πώς κι αυτοί βρίσκονται να έχουν ενταχθεί στο 
σχήμα της πυραμίδας, να έχουν, σέ τελευταία ανάλυση, και αυτοί επιβεβαιώ
σει τήν δύναμη τής χειροθεσίας, όπως τήν άσκησε πάντα ό Κ. Θ. Δημαράς. 

Έλπίζο:» να έγινε φανερό ότι ή σημερινή μου σύντομη παρέμβαση δεν είχε 
διόλου σκοπό να έχει τον χαρακτήρα αναφορών βασισμένων σε προσωπικές ανα
μνήσεις, και προσωπικά βιώματα πού απέρρευσαν, άπό τήν πολυετή γνωριμία 
και συναναστροφή μου με τον Κ. Θ. Δημαρά. 

Θα μου επιτρέψετε εντούτοις, κλείνοντας αυτή τήν ομιλία να αναφερθώ 
σέ δύο περιστατικά προερχόμενα άπό τήν προσο^πική μου εμπειρία και σχέση 
με τον Κ. Θ. Δημαρά. Βεβαίως υπάρχουν σέ όλους εμάς όσοι έζησαν κοντά 
του, σέ μια τόσο μακρά κοινή πορεία, πολλά ανάλογα πού θα μπορούσαμε να 
διηγούμαστε, ώς προσωπικές αναμνήσεις, τόσο στο επιστημονικό, συναδελφικό 
επίπεδο όσο και στο φιλικό. Σίγουρα ή πορεία αυτή είχε κάποτε τις δυσκολίες 
και τις αντιθέσεις πού έχει ή συμπόρευση ζωντανών ανθρώπων. Θεωρώ όμως 
πώς για τους περισσότερους άπό εμάς στάθηκε γόνιμη καί δημιουργική — έτσι 
τουλάχιστον τήν κατέγραψα εγώ ολα αυτά τα εξαίσια χρόνια. 

Πρώτο περιστατικό λοιπόν. Κατεβαίνοντας στην Ελλάδα άπό τήν Γαλ
λία, το καλοκαίρι του 1980 ϊσως του '81 — ή ακριβής χρονολογία άλλο^στε δέν 
έχει ιδιαίτερη σημασία, συνοδευόμουν άπό τήν Βασιλική Κοντογιάννη. Μόλις 
είχε τελειώσει τήν διδακτορική της διατριβή, τό Πανεπιστήμιο είχε κλείσει 
και φεύγαμε μαζί, τέλος του ακαδημαϊκού έτους, άπό τό Παρίσι για τήν 'Αθήνα. 

Διακόψαμε τήν διαδρομή, τό πρώτο βράδυ στην Dole. Μικρή, παλαιά, 
έμορφη γαλλική πολιτεία, πατρίδα του Pas teur . Είχε ολα τα χαρακτηριστικά 
καί τήν ατμόσφαιρα αυτών τών παλαιών, μικρών γαλλικών πόλεων: τό παλαιό 
νοσοκομείο, τις μικρές, χαριτωμένες γέφυρες, τό ποτάμι πού τήν διέσχιζε, τις 
ανθισμένες φλαμουριές πού γέμιζαν τον αέρα μέ τό λεπτό άροομά τους. Κάποια 
στιγμή, μπαίνουμε σέ μια εκκλησία. "Ερημη σχεδόν άφοΰ στο αρκετά ευρύχω
ρο εσωτερικό της δέν υπήρχαν παρά μόνο δύο άνθρωποι. "Ενας άνδρας σέ ώρι
μη ηλικία κι ένα παιδί, γύρω στα 13-14. Ή τ α ν καθισμένοι μπροστά στό εκ
κλησιαστικό Οργανο και οί δύο, για τό μάθημα τής μουσικής. Καί ήταν τόση ή 
προσήλωση καί τών δύο, του δασκάλου να μεταδώσει ο,τι ό ί'διος έγνώριζε άπό 
αυτό τό θαυμαστό όργανο, του παιδιού να απορροφήσει τήν γνώση πού του 
προσφερόταν, τόση ή άκρα προσοχή τους, ώστε έμεινα άφωνη, επί πολλή ώρα 
να τους παρατηρώ. Τις στιγμές αυτές, αυθόρμητα καί αυτομάτως ήρθαν στό 
νου μου όσα, κατά καιρούς, είχα ακούσει άπό τον Κ. Θ. Δημαρά να λέει για 
τήν χειροθεσία. Καί τότε μέσα σ' αυτή τήν καθολική εκκλησία, μπροστά στον 
δάσκαλο — τον μαθητή πού τους ένωνε τό κοινό πάθος για τήν εκκλησιαστική 
μουσική, ένιωσα καλύτερα άπό οποτεδήποτε άλλοτε, μέ τρόπο διαπεραστικό θα 
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έλεγα, το βαθύτερο νόημα της χειροθεσίας, όπως την εννοούσε ό Κωνσταντίνος 
Δημαράς. 

Το δεύτερο περιστατικό — και μ' αυτό τελειώνω, είναι πολύ πιο προσοο-
πικο για τις σχέσεις μου με τον Κωνσταντίνο Δημαρά. Πάλι άπα τον χώρο της 
Σορβόνης. "Ημουν ήδη στο Πανεπιστήμιο, στη θέση πού εκείνος μόλις είχε α
φήσει. "Οπως πάντα εν τούτοις βρισκόταν πολύ κοντά μας. Εκε ίνη την ημέρα 
επρόκειτο να περάσουμε μια διδακτορική διατριβή. Για μένα, ήταν ή πρώτη 
φορά πού θα αποτελούσα μέρος της επιτροπής, τοΰ j u ry και φυσικό ήταν να 
έχω κάποια ανησυχία. Ό Δημαράς, ένιωσε την ανησυχία μου, και καθώς π η 
γαίναμε στο απέναντι κτίριο, το κεντρικό της Σορβόνης, με βοηθούσε στα βή
ματα μου, με ολη τήν ευαισθησία και τήν διακριτικότητα πού τοΰ έταίριαζαν. 

Κι εκείνες τις στιγμές, αισθάνθηκα βαθειά το νόημα αυτής τής τόσο βα-
θειας μέριμνας πού είχε ό 'ίδιος, για μας τους άλλους μέσα στο αξίωμα πού 
το εφάρμοσε σε δλη του τήν ζωή, τήν χειροθεσία. 'Αγαθό πού νομίζω δτι όλοι 
μας δσοι έζησαν κοντά του πήραμε το μερίδιο μας και για το όποιο βαθύτατα 
τον ευχαριστούμε, αυτή τήν επίσημη ώρα. 


