ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ
ΤΗΣ ΓΕΝΝΑΔΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
Τον περασμένο Δεκέμβριο ο διευθυντής της Αμερικανικής
Σχολής κοινοποίησε στη συνάδελφο Χριστίνα Βάρδα, υπεύθυνη των
Αρχείων της Γενναδείου Βιβλιοθήκης και γραμματέα της ΕΑΕ, την
απόφαση των Trustees να την απολύσουν, με την αιτιολογία της
μείωσης των δαπανών λειτουργίας της Γενναδείου Βιβλιοθήκης.
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Η απόφαση αυτή θορύβησε το ΔΣ, γιατί θεώρησε ότι το γεγονός
αυτό, πέρα από το λυπηρό γεγονός της απόλυσης της εκλεκτής
συναδέλφου μας έθετε σε άμεσο κίνδυνο κλεισίματος το Τμήμα
Αρχείων της Γενναδείου που ιδρύθηκε το 1986 και που αποτελεί έναν
από τους πιό σοβαρούς αρχειακούς θεσμούς που λειτουργούν στη χώρα
μας
Για το λόγο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΕ έστειλε το
Δεκέμβριο κοινή επιστολή προς το διευθυντή της Αμερικανικής
Σχολής το διευθυντή της Γενναδείου, τον Πρόεδρο των Trustees στην
Αμερική και άλλη στη Society of American Archivists. Στην επιστολή
της το ΔΣ της ΕΑΕ επεσήμανε ότι η απόφαση αυτή οδηγούσε
ουσιαστικά στο κλείσιμο των αρχείων της Γενναδείου, αφού
απολυόταν ο μοναδικός ειδικευμένος αρχειονόμος του Τμήματος. Στην
απάντησή του ο διευθυντής της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών
Σπουδών στην Αθήνα μας διαβεβαίωσε ότι δεν είναι αλήθεια ότι το
Τμήμα Αρχείων της Γενναδείου θα κλείσει, αλλά ότι αντίθετα, η
Σχολή θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί περισσότερη προσοχή στην
καταλογογράφηση και συντήρηση των αρχείων της Μας επεσήμανε
ότι για το λόγο αυτό, η Σχολή έχει αναθέσει στον κ. Nicolas Barker να
εισηγηθεί στο Managing Committte και στους Trustees τα αναγκαία
βήματα για τη διατήρηση των υπαρχόντων αρχείων. Στη συνέχεια δε
αφού παραδοθεί η έκθεση, θα γίνει προσπάθεια να βρεθεί η αναγκαία
χρηματοδότηση για να εφαρμοσθούν οι συμβουλές του. Παράλληλα ο
διευθυντής μας διαβεβαίωσε ότι η αρχειονόμος της Αμερικανικής
Σχολής κα Carol Zerner, θα αναλάμβανε ταυτόχρονα και τα Αρχεία
της Γενναδείου. Η απάντηση αυτή έθετε νέα προβλήματα τα οποία το
ΔΣ αποφάσισε να θέσει υπόψη των υπευθύνων της Γενναδείου
Βιβλιοθήκης με νέα επιστολή. Στην επιστολή αυτή τονίζαμε ότι με την
απόλυση της κας
Χριστίνας Βάρδα θα σταματούσε η
καταλογογράφηση των υπολοίπων αρχείων, αφού η κα Carol Zerner,
αρχειονόμος της Αμερικανικής Σχολής που τοποθετήθηκε υπεύθυνη
και για τα Αρχεία της Γενναδείου, δεν διαθέτει τις απαραίτητες
γνώσεις σύγχρονης ελληνικής ιστορίας αλλά ούτε και της ελληνική
γλώσσας.
Η πρόσφατη παραίτηση της κας Carol Zerner αρχειονόμου της
Αμερικανικής Σχολής που τοποθετήθηκε, μετά την απόλυση της κας
Χριστίνας Βάρδα, ταυτόχρονα υπεύθυνη και για τα Αρχεία της
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Γενναδείου, ενισχύει, κατά τη γνώμη μας, τις αρχικές ανησυχίες της
ΕΑΕ για την τελική τύχη των Αρχείων της Γενναδείου. Η
εξυπηρέτηση των ερευνητών χωρίς την κατάλληλη εποπτεία είναι σε
όλους μας κοινό μυστικό ότι εύκολα μπορεί να οδηγήσει σε
ανεπανόρθωτες καταστροφές αρχειακού υλικού.
Είναι πάντως πολύ λυπηρό να αναστέλλεται ή να σταματά η
επεξεργασία τόσων πολύτιμων και σημαντικών αρχείων που
αποθηκευμένα περιμένουν την αξιοποίησή τους. Ελπίζουμε ότι η
Διεύθυνση της Αμερικανικής Σχολής και της Γενναδείου θα
αναθεωρήσουν αυτήν την επιπόλαιη απόφασή τους.
Τέλος ας σημειώσουμε ότι η Society of American Archivists από
την πλευρά της, μας απάντησε ότι είναι δυσαρεστημένη από την
απόφαση της Αμερικανικής Σχολής στην Αθήνα να κλείσει το Τμήμα
Αρχείων της Γενναδείου και ότι θεωρεί πιθανό η Αμερικανική Σχολή
να έλαβε την απόφαση αυτή χωρίς να έχει κατανοήσει όλες τις
οικονομικές και ερευνητικές επιπτώσεις. Για το λόγο αυτό θεώρησε
σκόπιμο να κοινοποιήσει σε όλους τους υπεύθυνους της Γενναδείου τη
δήλωση-απόφαση που έχει υιοθετήσει για το κλείσιμο των αρχείων.

Ν.Παντελάκης

