ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΒΡΑΪΚΕΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ

Στις 22 & 23 Μαΐου 2009 πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας επιστημονική
συνάντηση με θέμα «Η οικονομία της Κατοχής και η τύχη των εβραϊκών περιουσιών», η
οποία διοργανώθηκε από την Ομάδα Μελέτης της Ιστορίας των Ελλήνων Εβραίων και το
Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ.
Κατά τη διημερίδα παρουσιάστηκαν
αποκαλυπτικά στοιχεία που αφορούν τη λεηλασία της κινητής, αλλά και της ακίνητης
περιουσίας των Εβραίων της Ελλάδας, που στην πλειοψηφία τους μεταφέρθηκαν στα
στρατόπεδα εξόντωσης και δεν επέστρεψαν ποτέ.

Κατά τη συνάντηση έγιναν εισηγήσεις από Έλληνες ιστορικούς και νομικούς που
παρουσίασαν τις εργασίες τους για την εμπλοκή ελληνικών βιομηχανικών κλάδων στους
γερμανικούς εξοπλισμούς, για τους μηχανισμούς οικειοποίησης και εκμετάλλευσης της
περιουσίας των Εβραίων από τις γερμανικές και βουλγαρικές Αρχές Κατοχής, για την
εμπλοκή Ελλήνων οικονομικών και μη συνεργατών και για το εύρος και τη διαδικασία των
μεταπολεμικών αποζημιώσεων.
Συγκεκριμένα έγιναν εισηγήσεις από τους: Στράτο Δορδανά, με θέμα
«’’Δακτυλίδια διάφορα χρυσά τεμάχια ενενήκοντα’’: Η ‘οικονομική πολιτική’ των ‘άλλων’
Ελλήνων και οι εβραϊκές περιουσίες»,
κατά την οποία μεταξύ άλλων επεσήμανε πως
«παρά το γεγονός πως έχουν παρέλθει εξήντα έξι χρόνια, ελάχιστα είναι γνωστά για τα
βασικά οικονομικά μεγέθη και τις παραμέτρους οικονομικής πολιτικής των ενόπλων και
αόπλων, οπαδών και συνοδοιπόρων, πρακτόρων και τυχοδιωκτών, διερμηνέων και
πολιτικών υπαλλήλων, οι οποίοι, έχοντας συμπληρώσει εγκαίρως τα στοιχεία τους στην
αίτηση, περίμεναν υπομονετικά τη σειρά τους για την παράδοση – παραλαβή ενός εβραϊκού
καταστήματος», Γαβριέλλα Ετμεκτσόγλου, με θέμα
«
Η οικονομική ‘Τελική Λύση’: Σκέψεις για τις μεταπολεμικές αποζημιώσεις»
, η οποία τόνισε ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο έως σήμερα λιγότερο από το 20% των εβραϊκών
περιουσιών, που κατασχέθηκαν ή κλάπηκαν από τους Ναζί και τους συνεργάτες τους, έχουν
επιστραφεί στους δικαιούχους τους, Μαρία Καβάλα, με θέμα
«
Στοιχεία για την κινητή περιουσία των Εβραίων της Θεσσαλονίκης και την τύχη της αμέσως
μετά το διωγμό τους το 1943»,
Βασίλη Μανουσάκη, με θέμα
«
Το Γερμανικό ναυτικό στην Ελλάδα: οικονομικοί παράμετροι»
, Νίκο Τζαφλέρη, με θέμα
«
Η πολεμική βιομηχανία του Άξονα στην Ελλάδα 1941 – 1944. Η περίπτωση της
σιδηροβιομηχανίας»,
Βασίλη Ριτζαλέο, με θέμα «
Η λεηλασία της εβραϊκής περιουσίας στη Βουλγαρική Ζώνη Κατοχής, 1941- 1944»,
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Λέλα Σαλέμ, με θέμα
«
Η ακίνητη περιουσία των Εβραίων της Θεσσαλονίκης κατά την περίοδο της Γερμανικής
Κατοχής μέσα από τα αρχεία του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης»
καιΓιώργο Μαργαρίτη, «
Το πρόβλημα της ‘αποθησαύρισης’».
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