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Την εκκρεμότητα της επιστροφής στην Ελλάδα των Αρχείων των Ισραηλιτικών Κοινοτήτων
έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Βλαντιμίρ Πούτιν κατά τη διάρκεια της συνάντησης στο
Σότσι, με τον Πρόεδρο της Ρωσίας να αποδέχεται το πάγιο αίτημα της χώρας μας.

Η συμφωνία, η οποία ανακοινώθηκε κατά τις δηλώσεις των δύο ηγετών, δρομολογεί τον
επαναπατρισμό των Αρχείων, τα οποία κλάπηκαν από τις ναζιστικές δυνάμεις κατοχής
κατά την υποχώρησή τους από την Ελλάδα και στη συνέχεια εντοπίστηκαν από τον
σοβιετικό στρατό στο Βερολίνο, μετά την κατάληψη της πόλης.

Η επιστροφή των Αρχείων, τα οποία σήμερα φιλοξενούνται στη Μόσχα, στις
εγκαταστάσεις όπου φυλάσσονται τα ρωσικά Στρατιωτικά Αρχεία, αποτελούσε σταθερή
επιδίωξη της Ελλάδας εδώ και δεκαετίες, τονίζουν οι ίδιες πηγές.

Τα Αρχεία των Ισραηλιτικών Κοινοτήτων

Οι ναζί κατά την αποχώρησή τους από την Ελλάδα φρόντισαν να πάρουν τα αρχεία των
Ισραηλιτικών Κοινοτήτων της χώρας. Μεταφέρθηκαν στο Βερολίνο, όπου μετά την είσοδο
των Σοβιετικών εντοπίσθηκαν και μεταφέρθηκαν στη Μόσχα. Η Ελλάδα ήδη από το 1997
προσπαθούσε να επιτύχει τον επαναπατρισμό των αρχείων.

Η μελέτη των περίπου 100.000 εγγράφων, τα οποία είναι φυλαγμένα σε 270 φακέλους,
αναμένεται να φέρει στο φως σημαντικά στοιχεία για τη ζωή των Εβραίων της
Θεσσαλονίκης αλλά και των άλλων εβραϊκών κοινοτήτων της Ελλάδας, πριν το
Ολοκαύτωμα.

Το υλικό αφορά δημόσια έγγραφα, αλληλογραφία με φορείς της πόλης, κτηματόγραφα,
δηλώσεις γάμων, βαφτίσεων και θανάτων και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις εβραϊκών
παραγόντων αποτελούν ένα θησαυρό γνώσεων. Το αρχείο στο σύνολό του είναι
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αναξιοποίητο και η μελέτη του αναμένεται να δώσει πολύτιμες πληροφορίες για την
καθημερινή ζωή των Εβραίων.

Τα περισσότερα έγγραφα είναι σε ισπανοεβραϊκή γραφή με εβραϊκούς χαρακτήρες,
γεγονός που καθιστά δύσκολη την ανάγνωσή τους.

Εκτός όμως από τη Μόσχα, όπου βρίσκεται ο κύριος όγκος των εγγράφων, ένα ακόμη
μικρό μέρος του αρχείου της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης βρίσκεται στη Νέα
Υόρκη και την Ιερουσαλήμ.
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