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ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Ή ανάγκη για τη συστηματική οργάνωση αρχείων προέκυψε από το αυξανόμενο
ενδιαφέρον των λαών για το παρελθόν τους τον 19ο αί. και τη συνακόλουθη ανάπτυξη της
ιστορικής επιστήμης. Τα αρχεία πού αναπαριστούν τις κοινωνικές λειτουργίες στή συνέ
χεια τους, μαζί με τις συλλογές πού είναι αποτέλεσμα επιλογής έκ τών υστέρων, αποτε
λούν το πρωτογενές υλικό, βάσει τού οποίου οί ιστορικοί ανασυνθέτουν τό παρελθόν.
'Από τήν πρώτη οργάνωση τών αρχείων μέχρι σήμερα ό προβληματισμός τών ενδια
φερομένων είναι καθημερινός: το ζήτημα τών υπηρεσιακών αρχείων, το πιο ακανθώδες
κατά γενική ομολογία, αντιμετωπίστηκε μέ διαφόρους τρόπους: μέ τή δημιουργία τών
λεγομένων «ενδιαμέσων αρχείων», μέ τή σύνδεση διοίκησης και αρχειακής υπηρεσίας, μέ
τήν οργάνωση ειδικών αποστολών στίς υπηρεσίες, κτλ. Τα ιδιωτικά αρχεία εξάλλου συγ
κεντρώθηκαν ή καταλογογραφήθηκαν, έγινε εκστρατεία για τή διάσωση τους, ό νομοθέ
της σεβάστηκε ως ένα σημείο τις επιθυμίες τών κατόχων τους, τους έπεισε για τήν αναγ
καιότητα τής διάσωσης τού υλικού, τους κατέστησε συμμέτοχους στις εκάστοτε συζητή
σεις. 'Ανάλογες προσπάθειες έγιναν για τα αρχεία τών επιχειρήσεων, τών νοσοκομείων,
τών συμβολαιογραφείων, τών σωματείων, τών εκκλησιών, κτλ.
Αυτά πριν 30-40 χρόνια. Και ή συζήτηση συνεχίζεται. Πώς ή διάσωση τών υπηρεσια
κών αρχείων θα γίνεται αποτελεσματικότερα προς όφελος τής ιστορικής επιστήμης πια
άλλα παράλληλα και τής οικονομίας, ώστε να μή φορτώνονται τα αρχεία μέ όγκους
άχρηστων χαρτιών πώς θα διατηρηθεί το οπτικο-ακουστικό υλικό τών σύγχρονων κοινω
νιών πώς θα χρησιμοποιηθεί καλύτερα ή πληροφορική στον τομέα τών αρχείων.
' Εκτός άπό τή διάσωση τού υλικού, προβληματισμός υπάρχει επίσης και για τα κριτή
ρια τής ταξινόμησης του μέ στόχο τή διευκόλυνση τού σημερινού ερευνητή άλλα και τού
μελλοντικού —ή πρόβλεψη είναι βασικό στοιχείο στον καθορισμό τών κριτηρίων.
Ή κάθε είδους αρχειακή υπηρεσία έξαλλου παίζει και ένα ρόλο σημαντικό στις προ
σπάθειες για τήν καλλιέργεια τής ιστορικής ευαισθησίας τού μέσου πολίτη και τού μαθη
τήΟί σχετικές συζητήσεις βαίνουν παράλληλα μέ τήν εξέλιξη τής ιστοριογραφίας, που
δοκιμάζει δλο και περισσότερες παραμέτρους για τήν ανάλυση τών παρελθουσών κοινω
νιών, έτσι ώστε τό θέμα τών αρχείων να μή θεωρείται ποτέ λήξαν.
Τώρα μπορούμε να προσγειωθούμε στην ελληνική πραγματικότητα — γιατί δλ' αυτά
δέν συμβαίνουν φυσικά έδώ. Μέ δυο τρόπους μπορεί κανείς να δει τό θέμα «αρχεία στην
' Ελλάδα»: ή να τό θεωρήσει άλυτο — γιατί ή ελληνική κοινωνία κτλ. κτλ. ... — ή να το
θέσει σέ δημόσια συζήτηση θεωρώντας δτι τό παιχνίδι δέν έχει χαθεί ακόμα. Συντάσσομαι
μέ όσους υποστηρίζουν τή δεύτερη επιλογή.
Τα τελευταία χρόνια στην ' Ελλάδα δίκαια εκδηλώθηκε αντίδραση στην παραδοσιακή
ιστορική αντίληψη, πού στο όνομα τής συσσώρευσης τών γεγονότων, ενδιαφερόταν να
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δημοσιοποιήσει απλώς τις πηγές, αγνοώντας κατά κανόνα τήν ερμηνευτική τους διάστα
ση.
Σημαντικό ρόλο στην αντίδραση αυτή έπαιξαν οί αλλαγές στα στοιχεία του πολιτικού
και Ιδεολογικού σκηνικού πού προκάλεσε ή δικτατορία και οί προσδοκίες πού γέννησε ή
μεταπολίτευση. Μια άπό τις προσδοκίες αυτές είχε σχέση μέ τήν επανεξέταση της ιστορί
ας μας άπό άλλες οπτικές γωνίες· ετίθετο επειγόντως τότε το αίτημα για τή συνθετική
προσέγγιση τοΰ παρελθόντος.
Τήν εποχή εκείνη λοιπόν άρχισαν συζητήσεις πού συνεχίζονται ακόμα σχετικά μέ τήν
ανανέωση τών ελληνικών ιστορικών σπουδών. Είναι ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε οτι
στις συζητήσεις δέν τέθηκε στο σύνολο του το πρόβλημα τών αρχείων, 'ίσως γιατί ή
ενασχόληση μ' αυτά ταυτίστηκε μέ τήν παραδοσιακή αντίληψη πού θέλει τήν ιστορία
ιστορία τών γεγονότων, ή οποία έπρεπε — και δίκαια — να πολεμηθεί.
Τό χρονικό διάστημα πού έχει περάσει επιτρέπει πια μια ψύχραιμη συζήτηση καί γι'
αυτό τό θέμα. Γιατί είναι γνωστό οτι οί εκάστοτε εξελίξεις στή θεωρία της ιστορικής
επιστήμης άπό τή μια επηρεάζονται άπό τό είδος καί τον τρόπο οργάνωσης του πληροφο
ριακού υλικού καί άπό τήν άλλη επηρεάζουν μέ τή σειρά τους τήν περαιτέρω οργάνωση
του. "Αν λοιπόν πραγματικά ενδιαφέρει ή ιστορική έρευνα καί οί εξελίξεις της, ή αμφί
δρομη αυτή σχέση δέν πρέπει να αγνοείται.
'Επομένως δέν είναι καθόλου ανεπίκαιρο να μας απασχολήσουν τά «αυτονόητα»: ή
συνεχής καταστροφή υλικού, τό υπάρχον άλλα άγνωστο για τήν επιστήμη υλικό, ή ανο
λοκλήρωτη ή ανύπαρκτη ταξινόμηση τών υπαρχόντων αρχείων καί βεβαίως οί πρακτικές
δυσκολίες πού ολ' αυτά δημιουργούν στή δουλειά τοΰ ερευνητή. "Ας πάμε λίγο στο πα
ρελθόν. Αντιγράφω:
«Κατά τό 1914 είχα τυπώσει καί κυκλοφορήσει ένα τετράφυλλο σέ σχ. δ' φυλλάδιο
δίστηλο, όπου έδινα περιγραφή τών άπό τά 1888 ιστορικών συλλογών, εγγράφων καί
χειρογράφων, μέ σημείωση τής κάθε πηγής, όπου τά πέτυχα. Στο τέλος έβανα καί αυτό τό
σημείωμα: Το παρόν σημείωμα δέν είναι προωρισμένον εις δημοσίαν κυκλοφορίαν, απο
στέλλεται δέ μόνον προς τους φίλους τής εθνικής ιστορίας, τους δυναμένους να συντελέσωσιν εις τό έργον τής σωτηρίας τών γραπτών αυτής μνημείων, τών οποίων ή έγκατάλειψις, ή φθορά καί ή εξακολουθούσα καταστροφή καταισχύνουσι τήν 'Ελλάδα [...] Ό
μακαρίτης Λουκάς Νάκος, πολιτευόμενος, πήρε εκείνον τον έντυπον κατάλογον καί τον
παρουσίασε στον πρωθυπουργό Βενιζέλο. Τά Γενικά 'Αρχεία ιδρύθηκαν»1.
Αυτά τά έγραψε ό Γ. Βλαχογιάννης γύρω στα 1940 και μας μεταφέρει τό κλίμα τής
'ίδρυσης τής κεντρικής ελληνικής αρχειακής υπηρεσίας (ΓΑΚ) τό 1914 καί τή λογική πού
διέπει τό σχετικό νομοθετικό πλέγμα, άπό τότε καί μέχρι σήμερα. Οί προσωπικές σχέσεις,
ή ατομική πρωτοβουλία, ή αποσπασματικότητα, είναι βασικά στοιχεία τής κρατικής δρα
στηριότητας πάνω στο θέμα. Δέν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς άλλωστε. Πώς να απαιτείς
άπό ένα ανοργάνωτο κράτος να είναι οργανωμένο στο θέμα ίίύτό. Οί προσπάθειες τού 19ου
αι. ήταν μεμονωμένες καί δέν αποσκοπούσαν κυρίως στή διάσωση τής ιστορικής μνήμης
άλλα στην εύρυθμη λειτουργία τής κρατικής μηχανής.
Βεβαίως σήμερα δέν ισχύει ό αρχικός νόμος τού Βλαχογιάννη, ισχύει όμως ένας άλλος

1. Γιάννης Βλαχογιάννης, Καραϊσκάκης. Βιογραφία βγαλμένη άπό ανέκδοτες πηγές. 'Αθήνα «Εστία» [1948],
ι. 57-58.

214

ΑΡΧΕΙΑΚΑ

τοΰ 1939 (με τροποποιήσεις του 1943 και 1944) πού ετοιμάστηκε έν πολλοίς από τον ίδιο.
Δεν χρειάζεται ν' αναλύσουμε ιδιαιτέρως, γιατί ό νόμος αυτός σήμερα, μετά άπο 45 χρό
νια, είναι ξεπερασμένος. "Ας σταθούμε σε δύο μόνο κραυγαλέα σημεία. Προβλέπει 12
υπαλλήλους συμπεριλαμβανομένων καθαρίστριας, κλητήρων, δακτυλογράφου κτλ., ενώ
παράλληλα προσδιορίζει ως ιστορικά κυρίως τα δημόσια έγγραφα, αποκλείοντας άλλες
κατηγορίες πού ή ιστοριογραφία έχει άπο χρόνια περιλάβει στις πηγές της. Και αυτό,
δταν δεν υπάρχει κάποια άλλη νομοθετική ρύθμιση πού να καλύπτει αυτές τις κατηγορίες.
Έκτος άπο τα ΓΑΚ υπάρχουν 40 περίπου τοπικά αρχεία, άλλα υπαγόμενα σε διάταξη
τοΰ νόμου του 1939 και άλλα σε ειδικό νομικό καθεστώς. ' Η νομοθετική ίδρυση όμως ενός
τέτοιου φορέα δεν συνεπάγεται αναγκαστικά και τή λειτουργία του. 'Ασφαλώς υπάρχουν
τοπικά αρχεία πού λειτουργούν ικανοποιητικά χάρις στην αυτοθυσία κάποιου εκκεντρι
κού φιλίστορος ή κάποιου οονεποΰς υπαλλήλου με ιεραποστολικές προθέσεις.
Στην ελληνική πραγματικότητα όλοι ξέρουμε δτι δέν αρκεί να υπάρχει ένας νόμος. ' Ο
μεγαλύτερος αγώνας πολλές φορές γίνεται για νά. εφαρμοστεί. Έτσι λοιπόν ό νόμος τού
1939, παρόλο πού σήμερα είναι ξεπερασμένος, προβλέπει πολλά πού όμως δέν τηρούνται.
Π.χ. οί ιδιωτικές συλλογές πρέπει να είναι δηλωμένες, άλλα δέν είναι, κάθε Δημόσια
'Υπηρεσία ενώ πρέπει νά 'χει και υπηρεσιακό καί ιστορικό αρχείο, δέν έχει, καί το
σημαντικότερο άπ' όλα, πρέπει νά γίνεται εκκαθάριση τών υπηρεσιακών αρχείων με τον
έλεγχο τών ΓΑΚ, πού για διάφορους λόγους επίσης δέν γίνεται ή γίνεται πλημμελώς.
Έτσι ένα χαρακτηριστικό τών τελευταίων δεκαετιών είναι ή συνεχής καταστροφή
υλικού. Καταστροφή άπό ανάγκη, καταστροφή άπο κακή επιλογή, άπο έλλειψη ιστορι
κών κριτηρίων, καταστροφή λόγω ήδη συντελεσμένης καταστροφής, καταστροφή τελικά
ως συνέπεια δλων τών έπί μέρους προβλημάτων πού συνθέτουν αυτό πού ονομάζουμε
αρχειακή πολιτική. 'Αναφέρομαι στα χιλιάδες υπηρεσιακά έγγραφα πού θεωρούνται
«άχρηστα» άπό υπηρεσιακή άρα καί άπό ιστορική άποψη. Έτσι ενώ ό νόμος διαχωρίζει
τις δύο έννοιες, ή εφαρμογή του — ή καθημερινή πρακτική — τίς ταυτίζει, μέ αποτέλεσμα
νά μπορούμε νά κάνουμε τήν πρόβλεψη ότι στο μέλλον ή δεν θα υπάρχει ιστορική έρευνα
ή θα γίνεται χωρίς πηγές.
Τα μηνύματα για τις καταστροφές υπηρεσιακών αρχείων είναι σχεδόν καθημερινά:
αρχεία νομαρχιακά, δημοτικά, οικονομικών υπηρεσιών (εφοριών, τελωνείων κτλ.) χάνον
ται πριν προλάβει νά επέμβει οποιοσδήποτε.
'Αναρωτιέται κανείς ποια ήταν ή απάντηση στην ερώτηση πού έθετε το Διεθνές Συμ
βούλιο τών 'Αρχείων το 1950, σ' ερωτηματολόγιο πού έστελνε στα νέα αρχεία καί τή
διατύπωνε ως έξης: «Αυτοί οί υπάλληλοι μόνοι κρίνουν τα διατηρητέα έγγραφα ή υπάρ
χουν έπιτροπαί συμβουλευτικοί περιλαμβάνουσαι π.χ. στατιστικούς υπαλλήλους, οικονο
μικούς ιστορικούς;»
Στο σημείο αυτό πρέπει νά θίξουμε ένα άπό τα πιο κρίσιμα ζητήματα, τή νοοτροπία.
Νοοτροπία ατομική, νοοτροπία συλλογική, μέ κοινό παρονομαστή τήν παντελή απουσία
ιστορικής ευαισθησίας. Ό δημόσιος υπάλληλος θεωρεί άχρηστο ένα έγγραφο γιατί
απλούστατα τό έφτιαξε ό "ίδιος —πώς μπορεί αυτός νά είναι ιστορία; Ά π ό τήν άλλη δέν
υπάρχει ή χρονική απόσταση πού δημιουργεί τον απαραίτητο σεβασμό' δέν έχει τήν ίδια
αξία ή υπογραφή τοΰ δικού του προϊσταμένου μέ τήν ακριβώς αντίστοιχη τοΰ 1850.
Βέβαια δέν είναι της ώρας ν' αναλύσουμε τήν αντίληψη του γενικά για τό τί είναι ιστορία
καί τί δεν είναι· ένα πιστοποιητικό οπωσδήποτε δεν είναι κατ' αυτόν.
Τα τελευταία χρόνια μαθαίνουμε ότι έκτος άπό τήν ιστορική αίσθηση πού απουσιάζει
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—και γιατί θα έπρεπε να είναι διαφορετικά;— απουσιάζει καί ή οποιαδήποτε τάξη, απα
ραίτητη για τις υπηρεσιακές ανάγκες, δείγμα γενικής αδιαφορίας, πού είναι κοινή διαπί
στωση για τή λειτουργία τών υπηρεσιών σήμερα. Μέσα σ αυτό το κλίμα έχουμε παραδείγ
ματα υπαλλήλων πού τόλμησαν ν' αναλάβουν πρωτοβουλίες καί προκάλεσαν τήν εχθρό
τητα τών υπολοίπων σέ όλο το φάσμα της ιεραρχίας, έκτος ίσως μόνο άπό τον 'ίδιο τον
υπουργό. Είναι δείγμα κι αυτό του τρόπου πού ή υπαλληλική νοοτροπία ισοπεδώνει
ό,τιδήποτε εξαιρετικό έτσι ώστε να μήν ξεπερνάται ποτέ το επίπεδο του μέσου όρου.
"Ας μήν παραβλέψουμε επίσης τή σχέση του Έλληνα πολίτη μέ το κράτος καί τήν
έννοια του κοινωνικού συνόλου. Τίποτα το κοινό δέν τον άφορα προσωπικά καί αντιστοί
χως τίποτα τό προσωπικό δέν μπορεί να είναι κοινό.
Έτσι είναι γνωστό πώς υπάρχει υλικό σέ σπίτια ιδιωτών κληρονομημένο ή αποκτημέ
νο μέ οποιονδήποτε άλλο τρόπο, τό όποιο είναι δύσκολα προσπελάσιμο άπό τους ερευνη
τές, καί γιατί δέν κοινοποιείται πάντα καί γιατί σέ κάθε περίπτωση για τήν προσέγγιση
του είναι απαραίτητοι δλοι οί κανόνες τών δημοσίων σχέσεων. ' Η αντίληψη περί τού
δικαιώματος τής ατομικής ιδιοκτησίας έδώ άφορα μόνο τα νεότερα κατάλοιπα τού παρελ
θόντος, άφοϋ βεβαίως κανείς άπό τους ιδιώτες αυτούς δέν θα τολμούσε φανερά να κατέχει
αρχαίο αντικείμενο μη δηλωμένο. 'Αναγνωρίζουμε εύκολα τήν ευρύτατα διαδεδομένη
άποψη για τό τί είναι μνημείο καί πηγή τής ιστορίας καί τί όχι. Τό αρχαίο είναι ιστορία,
τό νεότερο είναι κειμήλιο οικογενειακό, ατομική ιδιοκτησία. Οί φωτεινές εξαιρέσεις
επιβεβαιώνουν δπως πάντα τον κανόνα.
"Αν σκεφθεί κανείς ότι πρόκειται για θέμα πού προέβλεψε ό νόμος, μπορεί εύκολα να
φανταστεί τί συμβαίνει στα θέματα πού δεν προέβλεψε, π.χ. τα αρχεία τών νοσοκομείων,
τών σωματείων κάθε είδους, τών τραπεζών, τών ιδιωτικών επιχειρήσεων, κτλ.
' Η ελληνική πολιτική ιστορία έξαλλου δέν υπήρξε ό ευνοϊκότερος παράγοντας για τή
διάσωση τού αρχειακού υλικού. Σέ ανώμαλες πολιτικές περιόδους, ή "ίδια ή πολιτική
εξουσία κατέστρεψε κατά καιρούς υλικό πού δέν τή συνέφερε πολιτικά, ένώ ό φόβος
συχνά οδήγησε στην καταστροφή αρχείων άπό τους ίδιους τους κατόχους.
Δέν αναφέρθηκα διεξοδικά στην ταξινόμηση καί στις τρομακτικές ελλείψεις πού τή
χαρακτηρίζουν ούτε καί στή δημοσίευση ευρετηρίων. Νομίζω δτι ή κατάσταση στα ζητή
ματα αυτά προκύπτει άπό όσα ειπώθηκαν μέχρι τώρα.
Μέσα σ αυτήν τήν «καταστροφολογία» πού σκόπιμα εκφράστηκε έδώ μέ κάποια υπερ
βολή, δέν μπορεί να αγνοήσει κανείς τήν ατομική πρωτοβουλία, άφοΰ άπ αυτήν προέρ
χονται τα τελευταία χρόνια οί σημαντικότερες προσπάθειες. 'Αρχεία διασώθηκαν καί
ταξινομήθηκαν άπό μεμονωμένους ιστορικούς, άπό συνεπείς υπαλλήλους, άπό ερευνητικά
κέντρα, άπό φορείς ιδιωτικού δικαίου, ένώ ποσότητες υλικού διασώθηκαν άπό ιδιώτες
συλλέκτες. "Οσο όμως κι αν υπάρχει μια τέτοια δραστηριοποίηση τό πρόβλημα παραμένει
στο σύνολο του καί αναζητεί τή λύση του.
Δέν ζούμε σέ εποχές όπου μπορούν να διατυπώνονται μεγάλες προσδοκίες· μοιάζει
πολυτέλεια να διεκδικεί κανείς τώρα τα δικαιώματα τής ιστορίας του.
Δέν μπορώ όμως να μήν υποκύψω στον πειρασμό ορισμένων ιδεών - προτάσεων πού
είναι εύκολα υλοποιήσιμες, αρκεί να υπάρχει ή θέληση καί ή οργανωτική ικανότητα.
Πρώτα-πρώτα είναι απαράδεκτο ό νομοθετικός εκσυγχρονισμός να κλείνει φέτος αι
σίως 10 χρόνια προπαρασκευής, τόσο πού να μήν πιστεύει κανείς πια στην πραγματοποί
ηση του.
Ά π ό τό 1974 ως τό 1984 δέν έχει εκδηλωθεί σέ συζητήσεις στή βουλή κανένα σχετικό
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ενδιαφέρον το θέμα των αρχείων δεν ελκύει οπαδούς σε κανένα κόμμα.
Αυτός ό νόμος αν ποτέ κατατεθεί και ψηφιστεί πρέπει να προβλέπει τη σημαντική
αύξηση των αρχειακών υπαλλήλων με κριτήριο για τήν πρόσληψη τους τήν επιστημονική
κατάρτιση και μόνο.
'Από τήν άλλη μεριά πρέπει να είναι ευέλικτος και να μήν αποκλείει τή συνεργασία
των αρχειακών υπηρεσιών με τήν ιδιωτική πρωτοβουλία πού έχει δείξει ανάλογο ενδιαφέ
ρον. 'Αφού ό στόχος,είναι κοινός, ή ενδεχόμενη αντιπαλότητα ανάμεσα τους μόνο ως
μικρόψυχος ανταγωνισμός μπορεί να ερμηνευθεί.
Με άλλα λόγια οί νομοθετικές ρυθμίσεις δεν είναι πανάκεια. 'Υπάρχουν κάποιοι πα
ράλληλοι δρόμοι πού μπορούν να χρησιμοποιηθούν, όπως π.χ. ή ευρεία προπ' /άνδιση
τού θέματος και ή πρόσκληση τών ενδιαφερομένων να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους
άπό τήν πλευρά του ό καθένας. Ό ιδιώτης συλλέκτης θα προσφέρει τήν οργανωτική του
πείρα, ό τοπικός λόγιος θα δώσει τις πληροφορίες για τον εντοπισμό υλικού στην πατρίδα
του, ό κάτοχος οικογενειακού αρχείου θα προσκληθεί να το κοινοποιήσει κερδίζοντας
τήν εκτίμηση όλων γι' αύτη του τήνπροσφορά, ό αρχειακός υπάλληλος θα συνεισφέρει
τή δική του πείρα, ενώ ό ιστορικός θα δώσει τα κριτήρια της επιλογής τού υλικού. Έπ'
αυτού είναι ό μόνος αρμόδιος.
Ειδική εκστρατεία χρειάζεται για τα υπηρεσιακά αρχεία, τρέχοντα καί μή, και εδώ
βρίσκεται ή μεγαλύτερη δυσκολία. Το πράγμα χρειάζεται ειδική μελέτη πού θα λάβει ύπ
όψη τον όγκο τού υλικού, τήν υπαλληλική ψυχολογία και νοοτροπία καί θα επιβάλει τα
κριτήρια για τή διατήρηση του, πού δεν μπορεί να διαμορφώνονται άπό τους'ίδιους τους
υπαλλήλους τών υπηρεσιών.
Ή προπαγάνδιση αυτή μπορεί να γίνει μέ διαφόρους τρόπους- άπό τή σύγκληση
συνεδρίων μέχρι τήν έκδοση ειδικού περιοδικού πού μέχρι σήμερα αδικαιολόγητα δεν
έχει γίνει.
Άπό τήν εκστρατεία δέν πρέπει να απουσιάζουν τά'Ιστορικά Τμήματα τών Πανεπι
στημίων, άπό τά όποια θα μπορούσαν να συγκροτηθούν ομάδες για τον εντοπισμό καί τήν
καταγραφή τού υλικού της περιοχής όπου εδρεύουν. Τριπλό το κέρδος: ή εκπαίδευση τών
μελλοντικών ιστορικών, ή καλλιέργεια της ιστορικής ευαισθησίας τών μελλοντικών εκ
παιδευτικών καί βέβαια ή διάσωση τών πηγών.
Τέλος το πρόβλημα τού νέου κτιρίου τών ΓΑΚ στο Ψυχικό — μέ τή δωρεά Μποδοσά
κη — παραμένει σκανδαλωδώς επίκαιρο για χρόνια, αφού προς το παρόν μισοτελειωμένο,
προσφέρεται μόνο για τήν αναγραφή συνθημάτων, εύγλωττη απεικόνιση της κατάστασης
τών αρχείων στην 'Ελλάδα.
"Ομως αν θέλουμε να θεωρούμαστε σύγχρονο κράτος πρέπει να καταλάβουμε ότι το
ζήτημα δέν είναι ούτε συναισθηματικό ούτε ρομαντισμός άλαφροΐσκιωτων ανθρώπων. ' Η
αρχειακή οργάνωση έχει ενσωματωθεί στην ευρύτερη διοικητική λειτουργία κάθε σύγ
χρονης χώρας.
Για να μήν επαναλαμβάνουμε τα τετριμμένα, ότι δηλαδή ή κατανόηση τού παρελθόν
τος συνεισφέρει στην ανάλυση τού παρόντος, όχι τόσο άμεσα όσο θα ήθελαν πολλοί,
άλλα μέ υπομονή καί επιμονή, αυτή είναι ή αξία της ιστορικής έρευνας, αν έχει πηγές να
χρησιμοποιήσει φυσικά!
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