
ΑΡΧΕΙΟ 
 
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 700 ειδικών χειρόγραφων βιβλίων (πρωτόκολλα, πρακτικά, µητρώα, 
κατάστιχα) έργο που βοηθά ιδιαίτερα στις έρευνες που γίνονται στο αρχείο.  
 
Η ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης των 2500 τόµων µε έγγραφα που χρονολογούνται 
από το 1940 µέχρι σήµερα επέτρεψε να συνεχιστούν µε ταχύτερους ρυθµούς  η 
έρευνα, η συντήρηση, η κατηγοριοποίηση και η καταλογοποίηση αλλά κατά κύριο 
λόγο να ξεκινήσει η ταξινόµηση του υλικού. 
 
Μια από τις πρώτες έρευνες Η θεµατική αναδιοΣυνεχίζεται η θεµατική 
αναδιοργάνωση του αρχείου γίνεται κατά κύριο λόγο θεµατικά και µέχρι στιγµής 
έχουν ολοκληΣυνεχίζεται η θεµατική αναδιοργάνωση του ναδιοργΗ την έδωσε τη 
σκυτάλη στην  επέτρεψε να εγγράφων ππροκειµένου να διασφαλιστεί, σε πρώτη 
φάση, η διάσωση τους.  
Η κοινότητα διαθέτει ένα µεγάλο, άνετο και ασφαλή χώρο στην οδό Βασ. Ηρακλείου, 
κάτω από τη Συναγωγή Γιαντ Λεζικαρόν, ο οποίος διαµορφώνεται σταδιακά 
σύµφωνα µε τις ανάγκες του πλούσιου και πολύ ενδιαφέροντος αρχειακού υλικού που 
έχει στην κατοχή της. Πρόσφατα καταµετρήθηκαν, κατηγοριοποιήθηκαν και 
καταχωρήθηκαν σε έναν εύχρηστο ενιαίο ψηφιακό κατάλογο όλα τα βιβλία, τα 
έντυπα και το οπτικοακουστικό υλικό του Αρχείου, καθώς και όλα όσα υπάρχουν στη 
βιβλιοθήκη των κοινοτικών γραφείων.  
 
Στόχος είναι η καλύτερη αξιοποίηση του υλικού και η εύκολη πρόσβαση στα βιβλία 
από τους ενδιαφεροµένους. Ο κατάλογος περιλαµβάνει µέχρι τώρα πάνω από 600 
καταγραφές. Το έργο αυτό εξελίσσεται εµπλουτιζόµενο µε τις νέες εκδόσεις εντύπων, 
βιβλίων και οπτικοακουστικού υλικού που αφορούν τον εβραϊσµό καθώς και µε 
παλαιότερες εκδόσεις που δωρίζονται στην Ι.Κ.Θ.  
 
 
Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η αναδιοργάνωση και η τακτοποίηση όλων των 
µεταπολεµικών κοινοτικών εγγράφων, µε τέτοιο τρόπο, ώστε το Αρχείο να γίνει 
εύχρηστο και αξιοποιήσιµο. των εγγράφων του Αρχείου είναι ένα µεγάλο έργο το 
οποίο η Κοινότητα προσεγγίζει µε τον αρµόζοντα σεβασµό στη µακρά Ιστορία της.  
 
Μέχρι στιγµής έχει ολοκληρωθεί η αναδιοργάνωση των αρχείων που αφορούν  

• τις Κοινοτικές Εκλογές από το 1946 έως σήµερα  
• τους γάµους από το 1944 έως σήµερα  
• µεγάλο µέρος του µητρώου από το 1944 έως σήµερα  

Τη χρονιά που πέρασε το Αρχείο συνέδραµε στις έρευνες αξιόλογων επιστηµόνων, οι 
οποίοι, κατόπιν της άδειας πρόσβασης από το κοινοτικό συµβούλιο, µελέτησαν 
κοινοτικά έγγραφα, έντυπα και βιβλία που φυλάσσονται στο χώρο του Αρχείου.  
 


