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Κατά τη φετινή χρονιά ολοκληρώθηκε το πρόγραµµα ψηφιοποίησης των κοινοτικών 
Αρχείων που είχε ξεκινήσει το 2007-2008 µε χρηµατοδότηση του Μουσείου Μνήµης του 
Ολοκαυτώµατος των Η.Π.Α. και της Claims Conference.  

Παράλληλα µε την ψηφιοποίηση έγινε η καταγραφή και η καταλογοποίηση των 
περίπου πεντακοσίων (500) ειδικών χειρόγραφων βιβλίων (πρωτόκολλα, πρακτικά, µητρώα, 
κατάστιχα), έργο που συµβάλλει σηµαντικά όχι µόνο στη σωστή ταξινόµηση αλλά και σε 
πολλούς άλλους τοµείς όπως η καθηµερινή εργασία των υπηρεσιών της Ι.Κ.Θ. και η 
επιστηµονική έρευνα.  

Η ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης των 2.500 τόµων µε κοινοτικά έγγραφα που 
χρονολογούνται από το 1940 µέχρι σήµερα επέτρεψε να συνεχιστούν µε ταχύτερους ρυθµούς 
η έρευνα, η συντήρηση, η κατηγοριοποίηση και η καταλογοποίηση τους. 

Σηµαντική ήταν η έναρξη της ταξινόµησης του αρχειακού υλικού «∆ηλώσεις 
περιουσίας προς τις γερµανικές Αρχές του 1943». Το υλικό ταξινοµήθηκε σε συνεργασία µε 
τη ∆ρ. Μαρία Καβάλα, που βοήθησε σηµαντικά µε την εργασία και τις γνώσεις της επάνω 
στο θέµα. Το συγκεκριµένο αρχείο συνεχίζει να συµπληρώνεται και να εµπλουτίζεται µε 
νέες δηλώσεις και άλλα συναφή έγγραφα της εποχής που βρίσκονται, αταξινόµητα, στο 
αρχείο της Ι.Κ.Θ.  

Σε εξέλιξη βρίσκεται η ταξινόµηση του αρχειακού υλικού που αφορά στις 
«γερµανικές αποζηµιώσεις». Αποτελεί ένα σηµαντικό κοµµάτι του κοινοτικού αρχείου, του 
οποίου η ολοκλήρωση της ταξινόµησης θα βοηθήσει τόσο ειδικές επιστηµονικές έρευνες 
τόσο τυχόν και ιδιωτικές, καθώς από αυτό προκύπτουν πηγές, ανεξερεύνητες έως τώρα, που 
αφορούν στα πολυάριθµα θύµατα του Ολοκαυτώµατος και στην πορεία των επιζώντων στις 
δεκαετίες που ακολούθησαν.  

Επιπλέον ολοκληρώθηκε η ψηφιοποίηση του συνόλου των πρακτικών της κοινοτικής 
συνέλευσης και του κοινοτικού συµβουλίου της Ι.Κ.Θ. από το 1944 έως σήµερα. Με τον 
τρόπο αυτό διασφαλίστηκε η διάσωση ενός τµήµατος του αρχείου που αποτελεί πραγµατικά 
την ιστορία της ανασύστασης της µεταπολεµικής Ισραηλιτικής κοινότητας Θεσσαλονίκης.  

Συνεχίστηκε η αξιοποίηση των βιβλίων, ο εµπλουτισµός της βιβλιοθήκης µε νέες 
εκδόσεις εβραϊκού ενδιαφέροντος και η προώθηση τους σε ανάλογους φορείς (µουσείο, 
συναγωγή, νεολαία, σχετικές επιτροπές κλπ).  

Σε εξέλιξη επίσης βρίσκεται η καταγραφή και η καταλογοποίηση παλαιών εβραϊκών 
βιβλίων που βρέθηκαν στο χώρο του αρχείου το 2009.  

Στο πλαίσιο της σωστής συντήρησης του συνολικού υλικού του αρχείου υπάρχει 
συνεχής και εντατική τεχνική υποστήριξη (αφυγραντές, κλιµατιστικά, εξαερισµοί) ενώ στα 
έγγραφα και στα βιβλία εφαρµόζονται πρακτικές κατάλληλες για τη συντήρηση τους (ειδικά 
υλικά αρχειοθέτησης).  

Όλα τα παραπάνω συµβάλλουν ώστε το κοινοτικό αρχείο και η πλούσια βιβλιογραφία 
της κοινότητας  να είναι πλέον χρήσιµα και προσβάσιµα (κατόπιν έγκρισης) σε ερευνητές 
και ιστορικούς όπως η ∆ρ. Ρένα Μόλχο, ο ∆ρ. Ευάγγελος Χεκίµογλου, η ∆ρ. Μαρία 
Καβάλα, η ∆ρ. Άννα- Μαρία ∆ρουµπούκη κ.α. που έχουν εργαστεί πρόσφατα στο Αρχείο 
της Ι.Κ.Θ.  

 


