ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ του Κων. Μαγκλιβέρα

«Το ζήτημα των πολεμικών επανορθώσεων»

Στις 25 Ιανουαρίου 2010, το Κ.Ι.Σ. διοργάνωσε εκδήλωση, που έγινε στο αμφιθέατρο
«Γιάννος Κρανιδιώτης» του Υπουργείου Εξωτερικών, για την παρουσίαση της
νέας του έκδοσης, του βιβλίου «Το ζήτημα των πολεμικών επανορθώσεων για τις
λεηλασίες κατά την ναζιστική κατοχή της Ελλάδος: Η περίπτωση του νομισματικού
χρυσού των Εβραίων»
, του δρα Νομικής κ.
Κωνσταντίνου Δ. Μαγκλιβέρα, αναπλ. καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου.Στην
εκδήλωση παρέστησαν καθηγητές, νομικοί, εκπρόσωποι του διπλωματικού
σώματος, δημοσιογράφοι και πλήθος κόσμου.
Για το βιβλίο μίλησαν: ο τότε πρόεδρος του Κ.Ι.Σ. κ. Μωϋσής Κωνσταντίνης, ο καθηγητής
του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Ιωάννης Μάζης, η αναπλ. καθηγήτρια του Πανεπιστημίου
Αθηνών κα Μαρία Ευθυμίου και ο συγγραφέας του βιβλίου. Την εκδήλωση συντόνισε ο κ.
Κωνσταντίνος Βάσσης, πρέσβης ε.τ.
Ο κ. Κωνσταντίνης αναφέρθηκε στη συνεργασία του Κ.Ι.Σ. με τον συγγραφέα η οποία είχε
ξεκινήσει το 1997 όταν εκπόνησε την αρχική επί του θέματος μελέτη του, στα αγγλικά, την
οποία υπέβαλε το Κ.Ι.Σ. σε διεθνείς εβραϊκούς οργανισμούς. Όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο
κ. Κωνσταντίνης «Σήμερα, που η συγκεκριμένη μελέτη συμπληρώθηκε, εμπλουτίστηκε και
κυκλοφορεί ως μονογραφία στα ελληνικά, αποδεικνύεται ότι δυστυχώς η Ελλάδα, μία από
τις ευρωπαϊκές χώρες που υπέστη, αναλογικά, τις μεγαλύτερες καταστροφές από τη
χιτλερική λαίλαπα, δεν δικαιώθηκε στο βαθμό που έπρεπε από τη συμμαχική διαχείριση των
γερμανικών επανορθώσεων. Χώρες με αναμφισβήτητα μικρότερες θυσίες, όπως π.χ. η
Ολλανδία, η Γιουγκοσλαβία κ.ά., έλαβαν καταφανώς περισσότερα απ΄ όσα η από τα θεμέλια
καταστραφείσα Ελλάδα. Επαναφέρεται, επίσης, στην επιφάνεια το γεγονός ότι υπήρξαν
ελληνικοί νόμοι (όπως ο Νόμος 3933/1959) που έμμεσα απέτρεψαν την τιμωρία εγκληματιών
πολέμου (Μαξ Μέρτεν, Αλόϊς Μπρύνερ κ.ά.) και τέλος ότι οι διεκδικήσεις του Ελληνικού
Εβραϊσμού για τον νομισματικό χρυσό και την αποζημίωση των περιουσιών που
λεηλατήθηκαν από τις Αρχές Κατοχής του Γ΄ Ράιχ παραμένουν πάντα σε εκκρεμότητα».
Ο καθηγητής κ. Μάζης, στην ομιλία του έκανε μια αναλυτική παρουσίαση του θέματος των
γερμανικών επανορθώσεων, τοποθετημένη σε διεθνές πλαίσιο -μέσα από τα καθοριζόμενα
από τις διεθνείς συμφωνίες μεταπολεμικά- και εστιασμένη συγκριτικά στην Ελλάδα.
Παράλληλα, ο κ. Μάζης στιγμάτισε τις κατά καιρούς σκοπιμότητες που χαρακτήρισαν τη
διαμόρφωση της διεθνούς πολιτικής σκηνής και καταληκτικά επηρέασαν τη χορήγηση των
γερμανικών επανορθώσεων, τονίζοντας το πόσο η Ελλάδα αδικήθηκε έναντι άλλων χωρών
που δεν είχαν τη δική της συμμετοχή στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Η καθηγήτρια κα Ευθυμίου αναφέρθηκε στη σημασία έκδοσης επιστημονικών μελετών
–εκδόσεις που στην Ελλάδα έχουν καθυστερήσει υπερβολικά- όπως η συγκεκριμένη που
φωτίζει ένα φλέγον ιστορικό θέμα το οποίο δεν έχει εξεταστεί σε σχέση με τις
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καταστροφές και τις λεηλασίες που υπέστη το εβραϊκό στοιχείο.
Ο συγγραφέας του βιβλίου αναφέρθηκε στην έρευνά του για το θέμα τονίζοντας ότι το
βιβλίο, εστιασμένο στη νομική πλευρά κυρίως, εξετάζει παράλληλα όχι μόνον τη λεηλασία
των περιουσιών των Ελλήνων Εβραίων, αλλά και ευρύτερα θέματα σε σχέση με την εθνική
οικονομία, την ιστορική μνήμη και το διεθνές γίγνεσθαι.
Με την ολοκλήρωση των εισηγήσεων ο συντονιστής κ. Βάσσης συνόψισε το περιεχόμενό
τους. Στην εκδήλωση παρέστη ο κ. Μανώλης Γλέζος, ο οποίος σε παρέμβασή του
αναφέρθηκε στο όλο θέμα των επανορθώσεων, καθώς και σε προσωπικές του εμπειρίες
από τη φυλάκισή του, το 1959 στις φυλακές Αβέρωφ μαζί με τον Μαξ Μέρτεν.
Το βιβλίο, καθώς παρουσιάζει ένα θέμα επίκαιρο αλλά και διαχρονικό, προσέλκυσε το
ενδιαφέρον τόσο του αναγνωστικού κοινού όσο και της ακαδημαϊκής κοινότητας, ενώ πολλά
δημοσιεύματα του Τύπου ασχολήθηκαν με το περιεχόμενό του.
Το βιβλίο διατίθεται από το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος (210 – 32 25 582) ενώ μπορείτε να το
βρείτε σε ηλεκτρονική μορφή στο
site
του Κ.Ι.Σ. (Εντυπα / Βιβλία).
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