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Κατά τη χρονιά που πέρασε ολοκληρώθηκε η ταξινόµηση του υλικού που αφορά στις 

«Γερµανικές αποζηµιώσεις», ενώ άρχισε εκείνη ενός µεγάλου µέρους αρχειακού υλικού που αφορά 
στη µεταπολεµική ανασυγκρότηση της Ι.Κ.Θ. Η ταξινόµηση του τελευταίου βοήθησε σηµαντικά 
στην ανασύσταση του πρώτου µεταπολεµικού µητρώου µε στοιχεία από το 1944-1945. Αυτή 
βασίστηκε σε άγνωστα µέχρι τώρα ευρήµατα (όπως π.χ. η πρώτη απογραφή µελών που έγινε το 
1945, ο κατάλογος επιζώντων κ.ά.), τα οποία συνδυάστηκαν µε στοιχεία από ήδη ταξινοµηµένα 
αρχεία. Η ολοκλήρωσή της αναµένεται να δώσει πολύτιµες πληροφορίες για τα πρώτα πολύ 
σηµαντικά µεταπολεµικά χρόνια.  

 
Παράλληλα, συνεχίζεται η ταξινόµηση υλικού που αφορά στο Ολοκαύτωµα (όπως δικαστικό 

υλικό, µαρτυρίες επιζώντων κλπ.), το οποίο προσφέρει στοιχεία τόσο σε ειδικές επιστηµονικές 
έρευνες όσο και σε ιδιωτικές, καθώς περιλαµβάνει πηγές, ανεξερεύνητες έως τώρα, που αφορούν 
στα πολυάριθµα θύµατα του Ολοκαυτώµατος. Σε συνδυασµό µε την παραπάνω ανασύσταση του 
µεταπολεµικού µητρώου γίνεται πλέον εφικτή η έρευνα σχετικά µε την πορεία των επιζώντων κατά 
τις δεκαετίες που ακολούθησαν το Ολοκαύτωµα, αλλά και η αναζήτηση γενεαλογικών στοιχείων 
των µελών της κοινότητάς µας σήµερα.  

 
Η δηµιουργία της Αίτησης έρευνας Αρχειακού Υλικού και η απλούστευση των διαδικασιών 

που αφορούν στη διεξαγωγή της έρευνας στο Αρχείο, θεωρήθηκε από την κοινότητα των ιστορικών 
ένα πρωτοποριακό βήµα για τα ελληνικά δεδοµένα. Ένα από τα σηµαντικά προβλήµατα που 
συναντούν οι ερευνητές αρχείων στη χώρα µας είναι οι πολύ χρονοβόρες γραφειοκρατικές 
διαδικασίες που απαιτούνται για την άδεια διεξαγωγής έρευνας, κάτι που η Ι.Κ.Θ. κατάφερε να 
ξεπεράσει. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση της επισκεψιµότητας στα Γενικά Κοινοτικά 
Αρχεία.  

 
Ανάµεσα στους πιο τυπικούς και εργατικούς ερευνητές φέτος, ήταν µαθητές της Γ΄ τάξης 

του ∆ηµοτικού σχολείου της Ι.Κ.Θ., όσο η δασκάλα τους, κ. Εύα Σαουλίδου-Σεβή καθοδηγούσε 
την εκπόνηση εργασίας τους, που αφορούσε στην ίδρυση και στην πορεία του Γυµναστικού 
Συλλόγου «Μακαµπή».  

 
Από την άλλη, Οι φοιτητές του τµήµατος Πολιτικών Επιστηµών του Α.Π.Θ είδαν στην 

πράξη πώς µπορεί να διεξαχθεί µια σύντοµη ή µεγαλύτερη ιστορική έρευνα, όταν επισκέφτηκαν το 
Αρχείο µε την καθηγήτρια τους, ∆ρ. Μαρία Καβάλα, στο πλαίσιο του µαθήµατος «Ολοκαύτωµα 
και ιστορική µνήµη».  

 
Ιστορικοί, συγγραφείς και ερευνητές όπως οι: καθηγήτρια Ρίκα Μπενβενίστε, ∆ρ. Βασίλης 

Ριτζαλέος, ∆ρ. Νίκος Τζαφλέρης, κ. Ζαν Κοέν, κ. Γιώργος Πηλιχός και πολλοί άλλοι, καθώς και 
µεταπτυχιακοί φοιτητές ερεύνησαν υλικό του αρχείου για πληθώρα θεµάτων υπό την εποπτεία της 
υπεύθυνης των Κοινοτικών Αρχείων, κ. Αλίκης Αρούχ.  

 
Τέλος, τον περασµένο ∆εκέµβριο η κ. Αρούχ εκπροσώπησε την Κοινότητα σε διεθνή 

ηµερίδα του οργανισµού European Holocaust Research Infrastructure, ο οποίος είναι 
χρηµατοδοτούµενος από την Ευρωπαϊκή Ένωση και µελετά τις δυνατότητες εξεύρεσης, διάσωσης 
και αξιοποίησης αρχείων που αφορούν στο Ολοκαύτωµα (περισσότερα στο http://www.ehri-
project.eu και στο http://www.jct.gr/view.php?id=471). 


