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Ή συνάντηση στην όποια μας καλεί ή θεματική μας θα μπορούσε να συ
νοψισθεί στα ακόλουθα: άνθρωποι πού έρχονται άπο ένα γνωστικό πεδίο πού 
δεν είναι αναγκαστικά ο,τι ό Δημαράς ονόμαζε ιστορία των συνειδήσεων, των 
συλλογικών πνευματικών φαινομένων, ιστορία τών ιδεών, ιστορία της παιδείας 
ή όπως άλλοιώς θέλετε, οι άνθρωποι αυτοί όταν συναντιώνται με τον Δημαρά 
τί αποκομίζουν κι ακόμη περισσότερο, το δικό τους ερμηνευτικό σχήμα σε ποιο 
βαθμό εξυπηρετείται άπο το αντίστοιχο του Δημαρά; Οι ανακοινώσεις πού έγι
ναν, άλλες κεντρικότερες, δπως του 'Αντώνη Λιάκου ή παράλληλες, όπως του 
Παντελή Λέκκα, άλλες μερικότερες, δπως του Παναγιώτη Μιχαηλάρη, αντα
ποκρίθηκαν μέ τον τρόπο τους στο αίτημα δείχνοντας μας ποια ήταν ή πρόσλη
ψη του νεώτερου ελληνισμού άπο το πρόσωπο πού προσπαθούμε να τιμήσουμε, 
ποια είναι ή παράλληλη προβληματική του κοινωνιολόγου για τα υποκείμενα 
της μελέτης του Δημαρά, οι λόγιοι, ποια τέλος ήταν ή άποψη του τελευταίου 
για την τοπική ιστοριογραφία. 'Απαντήσεις, λοιπόν, μερικευμένες πού δλες τους 
ωστόσο δένονται μέ τήν ευρεία θεματική συνάφεια του φιλόδοξου στόχου μας' 
ή δική μου συμβολή θα είναι βραχύλογη, κι αυτή μερική, οχι χωρίς προσωπικό 
τόνο. 

Για τίς ανάγκες της περίστασης, μέ ενδιαφέρει ό «τετελεσμένος» Δημαράς, 
οχι ή ιστορία του έ'ργου του, οχι ο τρόπος μέ τον όποιο κατέληξε στην κατα
σκευή αύτοϋ του έργου, ή πνευματική του άλλοιώς πορεία: είμαι ένας άπο τους 
χρήστες του 'ιστοριογραφικού αποτελέσματος του Δημαρά. Ά ς μου επιτραπεί 
να επικαλεστώ ορισμένους κοινούς τόπους: μιλάμε για ιστορία, συνεπώς για 
δυο στοιχειώδεις άξονες της, το χώρο και το χρόνο, δπως ό ένας και ό άλλος 
φανερώνονται μέσα άπο τα κοινωνικά μορφώματα- άς μείνουμε στο χώρο. 

'ιστορική γεωγραφία δηλαδή. Για τή θέση στην οποία τοποθετώ τον εαυτό 
μου δεν έχει σημασία να ξέρω ποιες αντιλήψεις είχε ό Δημαράς για τον 'ιστο
ρικό χώρο: μέ ενδιαφέρει ή αναπαράσταση του χώρου μέσα σε μ,ιά 'ιστορική 
πρόβαση, αντικείμενο τής οποίας είναι τα πνευματικά φαινόμενα. Ά ς υποθέ
σουμε δτι άπο τή δική μου πλευρά μέ ενδιαφέρει ό χώρος ώς συνεχές ή άσυνε-

'Αναμορφωμένη διατύπωση προφορικής εισήγησης. 
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χές, με ενδιαφέρει να ιδώ αν το συνεχές είναι μονοεπίπεδο ή πολυεπίπεδο, αν 
γίνεται να έχουμε συνέχεια σε ενα επίπεδο και ασυνέχεια σε άλλο, συγχρονικό, 
επίπεδο: ή οργάνωση, λόγου χάρη, και ή συνέχεια του χώρου ως αποτέλεσμα 
μιας οικονομικής δραστηριότητας, ας ποΰμε της εμπορικής, οργάνωση και συνέ
χεια πού ενδέχεται να μή συμπίπτουν με τις αντίστοιχες, όσες προκύπτουν άπο 
άλλες δραστηριότητες, για παράδειγμα οι καλλιέργειες, οι οικιστικές συγκεν-
τροοσεις. 'Από τον Δημαρά θα ζητήσω άλλα σημεία έγγράψιμα σ' αυτό το πρό
βλημα, θα ζητήσω τα 'ίδια φαινόμενα στο δικό του χώρο, τον πνευματικό, τον 
πολιτισμικό χώρο όπως γίνεται προσληπτος μέσα άπο μια άπο τις εκφάνσεις 
του πολιτισμικού, τή διανοητική παραγωγή. Αυτού τοΰ τύπου την ιστορική 
γεωγραφία δεν πρόκειται να την αναζητήσω αποκλειστικά στο εισαγωγικό κε
φάλαιο της «'Ιστορίας της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας», στο όποιο γίνεται συ
στηματική αναφορά στις γεωγραφικές προϋποθέσεις τοΰ νεοελληνικού πνευμα
τικού φαινομένου: στή δική μου απαίτηση για μια ιστορική γεωγραφία θα ζη
τήσω να βρώ μια απάντηση ανευρίσκοντας την πολιτισμική γεωγραφία πού μπο
ρεί να αναδειχθεί μέσα άπο τή δική του ιστορική αφήγηση. Θα θελήσω έ'τσι 
να μοΰ δώσει κάποια εργαλεία πού θα με βοηθήσουν να επαναλάβω το δικό 
του πείραμα μέσα άπο τή δική μου εμπειρία ή να τα χρησιμοποιήσω ενόψει 
ενός άλλου αιτούμενου. 

. Ό πνευματικός χώρος πού μοΰ δίνει ό Δημαράς είναι ένας χώρος αποτε
λούμενος άπο σημεία: τα τελευταία είναι οί τόποι οπού ζοΰσαν οι λόγιοι του, 
οι τόποι οπού υπήρχαν κάποια σχολεία, «εστίες παιδείας», άλλα, άφοΰ τους 
υποδείξει, ό 'ίδιος απογειώνεται, σταματά να ασχολείται μέ το χώρο, ασχολεί
ται μ.έ το έ'ργο στο όποιο επιδίδονται οι άνθρωποι πού βρίσκονται σ' αυτούς 
τους τόπους, στο χώρο. Μας έχει επίσης προετοιμάσει λέγοντας μας Οτι οί 
άνθρωποι αυτοί διακινούνται, όμως δεν παραλείπει να μας επισημάνει Οτι υπάρ
χουν σταθερά σημεία, διαφορετικές λειτουργίες, λόγου χάρη τα μοναστήρια πού 
κάποια στιγμή γίνονται εστίες παιδείας: κορυφαίες στιγμές, ή Άθωνιάδα, στιγ
μές καλές μέ κάποια διάρκεια και στασιμότητα, ή Πατμιάδα" ατομικές κατα
φυγές, ή ανήλιος Γούβα τών 'Αγράφων μέ τον Γιαννούλη και τον Γόρδιο, γούβα 
ή οποία δεν επιτρέπει τή δημιουργία πνευματικής εστίας μέ διάρκεια, είναι 
μόνο μια σκοτεινή γούβα οπού μτζορζϊ να καταφύγει το άτομο. Μας προσφέρει 
συνεπώς μια σημειολογία τοΰ χώρου και επιπρόσθετα μας επισημαίνει τις δυ
νατότητες επικοινωνίας, άρα μας ύποτυπώνει τή συνέχεια τοΰ χώρου, δίνοντας 
μάλιστα ιδιαίτερη έ'μφαση σέ έναν άπο τους τρόπους μέ τους όποιους πραγμα-
τοποιόταν ή συνέχεια τοΰ πολιτισμικού χώρου, εννοώ τήν επιστολογραφία: δεν 
είναι απλώς είδος γραφής, είναι αγωγός πού καταργεί ασυνέχειες τοΰ χώρου, 
όπως σέ άλλο επίπεδο τις καταργεί ή διακίνηση τών αγαθών, το ταξίδι μέ τις 
πολλές του λειτουργίες και τις επιπτώσεις του στην οργάνωση τοΰ οικονομικού 
χοίρου. Μέ δυο λόγια, πρόκειται για μια γεωγραφία τών πολιτισμικών φαινο-
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μένων πού είναι δυνατό να έπικαθήσει σέ μιαν άλλη γεωγραφία, σέ μια ιστορική 
οικονομική γεωγραφία' πρόκειται, κυρίως, για μια συνάντηση διαφορετικών 
'ιστορικών μερικεύσεων, ικανή να οδηγήσει σέ συγκλίσεις διαφορετικών λογι
κών και να υπηρετήσει τήν ιστορική σύνθεση: Οχι μέσα άπο τή συμπαράταξη 
διαφορετικών ώς προς το περιεχόμενο τους «γεγονότων», για τήν ακριβή κα
τανόηση του καθενός χρειάζεται κι άπο μια εξειδίκευση, άλλα μέσα άπο τήν 
αφαιρετική διαδικασία πού είναι ικανή να δείξει τήν ενότητα τών «γεγονότων». 

Μιλούσαμε για λογίους. Σέ μια ορισμένη οπτική μας ενδιαφέρουν ώς συλ
λογικά μορφώματα, άναγώγιμα σέ μια τυπολογία ικανή, τουλάχιστο, να περι
γράψει τή συλλογικότητά τους: οι λόγιοι, δηλαδή τα υποκείμενα του έ'ργου του 
Δημαρά, σέ ενα ορισμένο βαθμό αφαίρεσης. Πρόκειται για άπλα πράγματα: 
ποιο είναι το floruit τών συγκεκριμένων λογίων, ποιοι είναι οι ρυθμοί της γρα
φής τους, σέ ποιο βαθμό και σέ ποιους ή διανοητική εργασία είναι συγχρόνως 
επάγγελμα, ποια είναι τα πεδία απασχόλησης τών οργανικών λογίων (και τού
το στο πλαίσιο μιας γεωγραφίας πού δέν είναι μόνο πολιτισμική), άλλοιώς σέ 
ποιο βαθμό οι λόγιοι διαμορφο^νονται ενόψει της εξυπηρέτησης κοινωνικών αναγ
κών ή σέ ποιο βαθμό ή απουσία τών αναγκών αυτών και τών πειθαρχιών τις 
όποιες συνεπάγονται δέν κάνουν το χώρο του στοχασμού χώρο καταφυγής, απο
μόνωσης. Ά π λ α πράγματα άλλα και συγχρόνως απαραίτητες προϋποθέσεις για 
να καταλάβουμε τήν ιστορικότητα του προσώπου τών λογίων. 'Ακόμη, θα θέ
λαμε να ξέρουμε σέ ποιο βαθμό ή σχέση τών λογίων μέ τήν εποχή τους υπα
κούει σέ κάποιους αυτοματισμούς, δσους λόγου χάρη θέτει σέ κίνηση ή πολι
τική συγκυρία, σέ ποιο δηλαδή βαθμό και σέ ποια ανθρώπινα περιβάλλοντα ό 
συγκυριακός χρόνος έ'χει επίπτωση στον τρόπο μέ τον όποιο μορφώνει τήν πα
ρουσία της ή λογιοσύνη: τί είναι γι ' αυτήν το 1821, το 1769, το 1669* άλλοιώς 
σέ ποιο βαθμό καί σέ ποια πολιτισμικά κλίματα έχει νόημα ή αναφορά μας 
στή συγκυρία, τίνος τύπου είναι οι απαντήσεις στα ερωτήματα πού θέτει ή 
συγκυρία, ποια είναι ή καταγωγή τών απαντήσεων αυτών. 

"Ολα αυτά τα προβλήματα μπορούν να βρουν τήν απάντηση τους στο spy ο 
του Δημαρά, Οσο κι αν αυτός δέν έπικεντροόνει τήν προσοχή του σέ δλες τις 
μορφές μέ τις όποιες μπορούν να διατυποοθούν καί Οσο καί αν δέν υιοθετεί 
ορισμένες άπο τις μεθόδους πού, ενόψει ορισμένου τύπου ζητήσεων, θα ήταν 
'ίσως οι προσφορότερες. Ύπομνήστηκε ότι ή ιστορία είναι συνάρτηση τών ερω
τημάτων πού απευθύνουμε στό συνομιλητή μας, στις πηγές δηλαδή καί στή βι
βλιογραφία: προϋπόθεση πάντοτε του καλού ερωτήματος είναι ό σεβασμός στή 
λογική του συνομιλητή. Στή συγκεκριμένη περίπτωση, θα έλεγα δτι ή δυνατό
τητα να αρθρώνουμε ερωτήματα μετράει καί τήν ουσιαστική σχέση πού μπο
ρούμε να έχουμε μέ τον Δημαρά: ενδεικτικό πεδίο αναφοράς, μια κοινή μας 
έ'γνοια, οι έμποροι. 

Για τόν Δημαρά είναι κάποια άτομα πού ή επαγγελματική τους ιδιότητα 
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τα φέρνει σε επαφή με τον κόσμο, άτομα ανοιχτά στον κόσμο: το ζητούμενο 
δέν είναι οι οροί πού δημιουργούν τους εμπόρους άλλα ή συμπεριφορά των εμπό
ρων απέναντι στα πολιτισμικά φαινόμενα, ό ρόλος τους στη διάχυση των ιδεών. 
Ξέρουμε καλά οτι δέν συνιστούν ένα ενιαίο πρόσωπο και ότι για να αναχθούμε 
στην κοινή τους φυσιογνωμία χρειάζεται μ,εγάλη αφαίρεση. Τ Ι πρόσληψη τους 
επίσης δέν είναι ενιαία άπο τις συλλογικές συνειδήσεις: ό Βασίλης Παναγιω-
τόπουλος έ'φερε ένα καλό παράδειγμα μιλώντας για τον «Ρωσσαγγλογάλλο», 
μια άπο τις σταθερές αγάπες τού Δημαρά, ένα άπο τα θερμόμετρα μέ τα όποια 
παρακολουθούσε τή θερμοκρασία της εθνικής ιδεολογίας. Ή πρόσληψη τού εμ
πόρου στο κείμενο αυτό βρίσκεται στους αντίποδες των τιμίων πραγματευτών 
πού άνοιγαν τα μάτια τους στον κόσμο, όπως επίσης βρίσκεται στους αντίποδες 
των θρησκευτικής έπινοίας πολεμικών εναντίον τού πλούτου: είναι ή αρνητική 
πρόσληψη ενός άπο τα στηρίγματα τής κοινωνίας, όπως τήν κάνει ή διαψευ
σμένη εθνική, μάλιστα επαναστατική, συνείδηση. "Οπως λέγαμε, οι τρόποι μέ 
τους όποιους μορφώνεται σε πρόσο^πο και σέ συλλογικό σώμα ό έ'μπορος μέσα 
άπο τις οικονομικές του δραστηριότητες και τους καταναγκασμούς πού αυτές 
συνεπάγονται, ή οικονομική του ηθική και το όλο σύστημα των άξιων του, όλα 
τούτα δέν ανήκουν στα ιστοριογραφικά αιτούμενα τού Δημαρά, άνήκ ουν στο 
σκεπτικό πού τα διέπουν: δουλεύει όπως πρέπει να δουλεύουν όσοι έ'χουν ως 
πεδίο παρατήρησης σύνολα πού δέν είναι ομοειδή, δουλεύει δηλαδή μέ διαφο
ρετικού βαθμού επίπεδα αφαίρεσης. ,νΑν μας ενδιέφερε ό τρόπος μέ τον όποιο 
αρθρώνεται ό έ'μπορος σέ άτομο και σέ συλλογικό σώμα μέ αυτοσυνείδηση κι αν 
αναζητούσαμε τή διαδικασία αυτή στους «τελειωμένους» εμπόρους τού Δημαρά 
και δέν τή βρίσκαμε, τότε βεβαίως θα είχαμε τήν αφελέστερη σχέση πού θα 
μπορούσαμε να έχουμε μαζί του: ή δημιουργική σχέση αποκαθίσταται σέ ένα 
άλλο επίπεδο, σέ εκείνο τής κοινωνικής τονικότητας τών εμπόρων, Οχι τών οι
κονομικών τους λειτουργιών. 

Έ δ ώ πραγματικά μπορούμε να έχουμε μια δημιουργική συνάντηση, συ
νάντηση συμπληρωματικών οπτικών, πού υποδεικνύει επίσης τήν πιθανότητα 
άλλων συναντήσεοχν, στο εύρετικο τή φορά αυτή επίπεδο: υπαινίσσομαι, ανά
μεσα στα άλλα, τήν έγνοια του για διακριβώσεις, ύπόφορες ένος μηχανισμού 
λησμονιάς, τής ασυνέχειας δηλαδή τής κοινωνικής μνήμης* διακριβώσεις ευνόη
τες για ένα έργο, όπως το δικό του, όπου ή βιογραφία γίνεται όργανο για τήν 
κατανόηση Οχι μόνο τών ατομικών άλλα και τών συλλογικών φαινομένων. Λη
σμονιά, δηλαδή ασυνέχεια τής συνειδητής μαρτυρίας, τής μαρτυρίας πού δείχνει 
ότι τα συλλογικά σοοματα δέν υπάργονν μόνο καθ' έαυτά άλλα και δι' έαυτά: 
για να ξανάρθουμε στους εμπόρους, ή εύρετική έγνοια τού Δημαρά μας υπο
δεικνύει τους δρόμους μέσα άπο τους οποίους θα φτάσουμε να καταλάβουμε σέ 
τι οφείλεται ή θρυμματισμένη μνήμη τού κόσμου τών εμπόρων, άλλοιώς ποια 
είναι ή πρόσληψη τού οικονομικού. 
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"Ενα έργο σφαιρικό πού θέλει να είναι και γίνεται μια ιστορία των συλ
λογικών συνειδήσεων, αποτέλεσμα θεωρήσεων πού υπερακοντίζουν το πεδίο πα
ρατήρησης, έχει κι αυτό τις δικές του συναντήσεις, τις δικές του επικοινωνίες* 
κάποτε αντί γι ' αυτές βρισκόμαστε μπροστά σέ παράλληλους, μη τεμνόμενους, 
δρόμους. 'Ενδεικτικό παράδειγμα οι παράλληλοι δρόμοι δυο έργων όπως ή « Ι 
στορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας» και «Το εμπόριο της Θεσσαλονίκης τον 
ιη' aitóva» του Νίκου Σβορώνου: και στις δυο περιπτώσεις καμιά ρητή αφο
μοίωση του ενός έργου άπο το άλλο, παρά τους έπίκοινους χώρους, εκείνους 
πού υπερακοντίζουν το συγκεκριμένο πεδίο παρατήρησης. 'Ωστόσο, δεν είναι 
αυτό το ζητούμενο, όσο κι αν ή απουσία μιας συνάντησης, συνάντησης ιστορι
κών λογικών, έχει τή σημασία της για τήν εικόνα του πνευματικού μας το
πίου: εκείνο πού προέχει είναι αν ή συνάντηση αυτή ήταν εφικτή, άλλοιώς αν 
ή «'Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας» και οχι βέβαια μόνο αυτή, αν Ολος 
ό δημαρικος Δέκατος "Ογδοος αιώνας μπορεί να απορροφήσει τον οικονομικό 
Δέκατο "Ογδοο αιώνα του Νίκου Σβορώνου, αν οι συνειδήσεις πού βλέπει να 
διαμορφώνονται μέσα άπο το οίκονομ,ικο ό Νίκος Σβορώνος είναι συμπληρω
ματικές εκείνων πού μέσα άπο άλλα δρώμενα βλέπει να διαμορφώνονται ό Δη
μαράς" αν πρόκειται τελικώς για τίς ί'διες συνειδήσεις. Πρόσκληση, λοιπόν, για 
νέες συναντήσεις, προφανώς για αποδέσμευση της συγκλίνουσας λογικής δυο 
έργων πού δε συναντήθηκαν, πού το ένα δεν ενσωμάτωσε το άλλο. 

Τούτο για το δημιουργικό χρήστη του ενός ή του άλλου έργου δεν προ
καλεί καμιά αμηχανία, άντιθέτοος προκαλεί ένα ερέθισμα για ελεύθερες, οχι 
προσηλωμένες στις ρητότητες, αναγνώσεις. Είναι ευκρινής ό λόγος για τον όποιο 
ή κατασκευαστική της σύνθεσης του Σβορώνου προσκρούει στην αντίστοιχη 
της σύνθεσης του Δημαρά και γιατί ή συνάντηση θα μπορούσε να γίνει σέ ένα 
υψηλό βαθμό αφαίρεσης, εκεί οπού οι ρητές αναφορές συνήθως περιττεύουν 
είναι, επίσης, ευκρινής ό λόγος για τον όποιο ή θεματική του Δημαρά έκβάλ-
λει στην προβληματική τοΰ Σβορώνου, με ρητές τή στιγμή αυτή αναφορές: 
(ίίστόσο, ο'ι δυνατότητες επικοινωνίας και τα όρια των δυνατοτήτων αυτών ενυ
πάρχουν στα δυο παράλληλα έργα καί εναπόκειται σέ μάς, ανεξαρτήτως άπο 
τις καθέκαστα αφορμές μας, να αποκαταστήσουμε αυτή τήν επικοινωνία, στην 
οποία μάς καλεί οχι μόνο ή θεματική άλλα καί ή λογική καί ή ερμηνευτική 
άξίοοση τών έργων καί οχι μόνο αυτών. Στην οπτική αυτή έμποροι καί λόγιοι, 
μηχανισμοί πνευματικής καί υλικής παραγωγής, απομονώσεις καί διακινήσεις, 
συνάλληλα καί ξεχωριστά πεδία παρατήρησης άλλα καί δρωμένων θα κέρδιζαν 
τήν ιστορικότητα τους, δηλαδή τή ζωή τους: έργα με ισχυρή εκβολή στο μέλ
λον, Οπως αυτά πού μνημονεύσαμε, διαφορετικά καί Ί'σως αντίθετα, προσφέ
ρονται σέ άφομοιο^τικές συναντήσεις καί μέσα άπ' αυτές (γιατί οχι;) σέ υπερ
βάσεις* αν δέν προσφέρονται σέ κάτι, αύτύ είναι οι εκλεκτικές πανσπερμίες. 


