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Η μελέτη του ζητήματος της λεηλασίας των εβραϊκών περιουσιών κατά την εποχή του Ναζισμού και του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου κερδίζει συνεχώς το ακαδημαϊκό ενδιαφέρον τα τελευταία είκοσι χρόνια. Εκτός
από τις πανευρωπαϊκές διαστάσεις του φαινομένου, ιστορικοί και άλλοι
επιστήμονες εστιάζουν την έρευνα στη βαθύτερη σχέση της λεηλασίας των
περιουσιών, ως πτυχής του Ολοκαυτώματος, με την οικονομική πολιτική
των Ναζί, των συμμάχων τους στον Άξονα και των συνεργαζόμενων κυβερνήσεων στις κατεχόμενες χώρες, όπως επίσης και με τη στάση του τοπικού
πληθυσμού.1
Στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου η Καβάλα και η περιοχή της ήταν τμήμα της βουλγαρικής ζώνης κατοχής στην Ελλάδα (19411944). Η ζώνη περιλάμβανε την περιοχή από τον ποταμό Στρυμόνα στο
νομό Σερρών μέχρι και ένα τμήμα του νομού Έβρου. Το Μάιο του 1941 το
καθεστώς του Βούλγαρου μονάρχη Μπορίς Γ΄ ενσωμάτωσε de facto την
περιοχή στο βουλγαρικό κράτος, με την ανοχή της ναζιστικής Γερμανίας,
κατά παράβαση των διεθνών νόμων και των συμφωνιών για τον καθορισμό των εθνικών συνόρων.2 Παράλληλα αντικατέστησε το σύνολο των ελληνικών πολιτικών, διοικητικών, στρατιωτικών, εκκλησιαστικών, οικονομικών και εκπαιδευτικών Αρχών με Βούλγαρους αξιωματούχους και άλλους
κρατικούς υπαλλήλους.3 Εφαρμόζοντας σκληρά πολιτικά, οικονομικά και
κοινωνικά μέτρα σε βάρος των Ελλήνων πολιτών, η βουλγαρική ηγεσία
επιδίωκε την εκδίωξη του ελληνικού πληθυσμού και την αντικατάστασή
1
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του με Βούλγαρους εποίκους. Ένα τμήμα αυτών των εποίκων είχε εγκαταλείψει την περιοχή, τη δεκαετία του 1920, κατά την εφαρμογή της ελληνοβουλγαρικής συμφωνίας για την ανταλλαγή πληθυσμών.4
Το καθεστώς του Μπορίς Γ΄ αντιμετώπισε το λεγόμενο «Eβραϊκό
Zήτημα» τόσο στο πλαίσιο των συμβατικών υποχρεώσεων έναντι των Γερμανών συμμάχων, ύστερα από την προσχώρηση της χώρας στον Άξονα την
1η Μαρτίου 1941, όσο και στο πλαίσιο της επεκτατικής πολιτικής της στη
βόρεια Ελλάδα και στη νότια Γιουγκοσλαβία. Από τις αρχές του 1941, πριν
ακόμη από την επίσημη προσχώρηση της χώρας στον Άξονα, η βουλγαρική
πλευρά υιοθέτησε, άλλοτε με περισσότερη και άλλοτε με λιγότερη προθυμία, αντισημιτικά μέτρα σε βάρος των Εβραίων της λεγόμενης Παλαιάς
Βουλγαρίας (εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της). Αυτά τα
μέτρα εφαρμόστηκαν και σε βάρος των Εβραίων των κατεχόμενων εδαφών
στη βόρεια Ελλάδα και στη νότια Γιουγκοσλαβία μετά την παράνομη και
μονομερή ενσωμάτωση αυτών των εδαφών στη βουλγαρική επικράτεια.
Στο πλαίσιο της εφαρμογής του ναζιστικού προγράμματος της «Τελικής Λύσης» (της εξόντωσης των Εβραίων), το καθεστώς στη Σόφια συνεργάστηκε πρόθυμα, το Μάρτιο του 1943, για τη σύλληψη και τον εκτοπισμό
11.400 Ελλήνων και Γιουγκοσλάβων Εβραίων από τα κατεχόμενα εδάφη
στο στρατόπεδο εξόντωσης της Τρεμπλίνκα στην Πολωνία. Αντίθετα δεν
επέτρεψε τον εκτοπισμό 48.000 Εβραίων βουλγαρικής υπηκοότητας έξω
από τα παλαιά σύνορα του κράτους εξαιτίας έντονων αντιδράσεων στο
εσωτερικό της χώρας (από πολιτικούς, την Εκκλησία και διάφορες κοινωνικές ομάδες). Ένας δεύτερος και εξίσου σημαντικός λόγος ήταν ο φόβος του
καθεστώτος για τις μεταπολεμικές συνέπειες του εκτοπισμού δεκάδων χιλιάδων πολιτών της χώρας στην περίπτωση της νίκης των δυτικών συμμάχων και των πιθανών διαπραγματεύσεων για την αναθεώρηση των συνόρων. Η πρόθυμη συνεργασία στην εφαρμογή του προγράμματος της «Τελικής Λύσης» εντός των κατεχόμενων εδαφών, τα οποία αποτελούσαν στόχο
της αναθεωρητικής πολιτικής της Βουλγαρίας για τα μελλοντικά εξωτερικά
της σύνορα, θα αποτελούσε ισχυρό επιχείρημα σε μελλοντικές διαπραγματεύσεις στην περίπτωση νίκης των δυνάμεων του Άξονα.5
4
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Η εβραϊκή κοινότητα Καβάλας ανασυγκροτήθηκε το 1880 και γνώρισε
μια πρώτη περίοδο μεγάλης ακμής μέχρι τους Βαλκανικούς Πολέμους
(1912-1913). Σύμφωνα με ελληνικές διπλωματικές πηγές, η ραγδαία αύξηση του εβραϊκού πληθυσμού (περίπου 2.500 μέλη) και ο έλεγχος του καπνεμπορίου από τους εβραϊκούς καπνεμπορικούς οίκους έδιναν την εικόνα
μιας «δεύτερης Θεσσαλονίκης» στο κέντρο της πόλης. Στη δεκαετία του
1920, η κοινότητα, όπως και η πόλη της Καβάλας, γνώρισε νέα περίοδο
ακμής χάρη στην αύξηση των εξαγωγών καπνού και διατήρησε το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της (περίπου 2.200 μέλη). Πριν από την έναρξη
του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου (1939) η κοινότητα διερχόταν περίοδο
ύφεσης εξαιτίας της απώλειας του ελέγχου του καπνεμπορίου, ο πληθυσμός της μειώθηκε σημαντικά και αντιμετώπιζε αρκετές οικονομικές δυσκολίες στις κοινοτικές υποθέσεις της.6
Από την είσοδο των στρατιωτικών δυνάμεων και την εγκατάσταση πολιτικών Αρχών (την άνοιξη του 1941) μέχρι τη σύλληψη και τον εκτοπισμό
1.650 περίπου Ελλήνων Εβραίων της Καβάλας (αρχές άνοιξης του 1943), οι
βουλγαρικές Αρχές επέβαλαν νομοθετικά μέτρα για την εκμετάλλευση της
εβραϊκής κινητής και ακίνητης περιουσίας στα Παλαιά και Νέα εδάφη της
χώρας. Η πρώτη σημαντική νομοθετική παρέμβαση ήταν ο αντισημιτικός
νόμος για την «Προστασία του Έθνους» ο οποίος ψηφίστηκε στις 24 Δεκεμβρίου 1940 από τη βουλγαρική Βουλή, αλλά υπογράφτηκε στις 21 Ιανουαρίου 1941 από το βασιλιά Μπορίς Γ΄. Η καθυστερημένη επικύρωση
οφείλεται στις σφοδρές αντιδράσεις κατά των μέτρων οι οποίες προκλήθηκαν από οργανωμένες ομάδες της βουλγαρικής κοινωνίας και την εβραϊκή κοινότητα της χώρας.7 Σύμφωνα με το νόμο οι Εβραίοι όφειλαν να δηλώσουν τις περιουσίες τους στην Εθνική Τράπεζα της Βουλγαρίας (μέσα σε
ορισμένη προθεσμία). Σε αντίθετη περίπτωση οι περιουσίες τους κατάσχονταν από το κράτος. Όσοι είχαν εγκαταλείψει τη χώρα δεν εξαιρούνταν
από αυτήν την υποχρέωση (άρθρο 26). Σε ένα άλλο άρθρο του νόμου, ανα6
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τίθεται στο υπουργικό συμβούλιο η αρμοδιότητα να ορίζει σε ποιες πόλεις
ή τμήματα αυτών δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση Εβραίων ή σε ποιες περιπτώσεις επιβάλλεται η μετακίνησή τους από κάποια περιοχή σε μια νέα
κατοικία (άρθρο 23). Ο νόμος ήταν εξάλλου ιδιαίτερα αυστηρός με την κατοχή οικοπέδων από Εβραίους, είτε οικοδομήσιμων είτε μη οικοδομήσιμων (άρθρο 24). Αυτά έπρεπε να πωληθούν στη διεύθυνση δημοσίων κτημάτων (περίπτωση των μη οικοδομήσιμων) ή σε Βούλγαρους μη εβραϊκής
καταγωγής (περίπτωση οικοδομήσιμων).8
Στις 13 Ιουλίου 1941 ο Βασιλιάς Μπορίς Γ΄ υπέγραψε το νόμο για «την
καταβολή ενός εφάπαξ ειδικού φόρου για τις ιδιοκτησίες ατόμων εβραϊκής
καταγωγής». Η εβραϊκή ιδιοκτησία κάθε είδους και αξίας μέχρι 3.000.000
λέβα (36.585 αμερικανικά δολάρια) επιβαρυνόταν με ειδική φορολογία
20% (η ισοτιμία αμερ. δολ.-λέβα ήταν 1 προς 82).9 Για περιουσίες μεγαλύτερης αξίας η επιβάρυνση αυξανόταν στο 25%. Οι κάτοχοι περιουσιών αξίας μικρότερης των 250.000 λέβα (3.048 αμερ. δολ.) απαλλάσσονταν από
την υποχρέωση (άρθρο 1). Αυτός ο φόρος επιβλήθηκε στους Εβραίους
βουλγαρικής και ξένης υπηκοότητας που διέμεναν εντός των Παλαιών εδαφών, των κατεχόμενων περιοχών και στο εξωτερικό και κατείχαν περιουσία στα Παλαιά και Νέα εδάφη της Βουλγαρίας (άρθρο 3). Ο νόμος όριζε
συγκεκριμένο τρόπο και προθεσμίες καταβολής του φόρου, ενώ σε αντίθετη περίπτωση υπήρχε πρόβλεψη για μεγάλη χρηματική τιμωρία και υποχρεωτική εργασία του παραβάτη μέχρι πέντε χρόνια (άρθρο 16). Η μη καταβολή του φόρου και των προστίμων θα προκαλούσε την κατάσχεση τελικά της περιουσίας.10
Μια από τις πιο σημαντικές νομοθετικές ρυθμίσεις της βουλγαρικής
κυβέρνησης ήταν ο «νόμος εναντίον της κερδοσκοπίας με ακίνητα». Σύμφωνα με το νόμο της 13ης Φεβρουαρίου 1942 και το εφαρμοστικό διάταγμα στις 28 του ίδιου μήνα, οι Εβραίοι μπορούσαν να κατέχουν μόνο μία
κατοικία και μία επαγγελματική στέγη (άρθρο 7). Μέσα σε ένα μήνα έπρεπε να παραδώσουν κατάλογο της ακίνητης περιουσίας τους στις τοπικές
φορολογικές αρχές (άρθρο 8). Όσοι Εβραίοι, όμως, είχαν εγκαταλείψει τα
όρια του βουλγαρικού Βασιλείου δεν μπορούσαν να κατέχουν καμία ιδιοκτησία. Η απαλλοτρίωση των ακινήτων που δεν μπορούσαν να κατέχουν
πλέον έπρεπε να γίνει με βάση την αξία της περιουσίας όπως προσδιορίστηκε για την καταβολή του εφάπαξ ειδικού φόρου. Η αποζημίωση του
8
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ιδιοκτήτη θα γινόταν με μη μεταβιβάσιμα χρεόγραφα στα επόμενα είκοσι
χρόνια με τόκο 3% για κάθε έτος (άρθρο 9). Για το 1943 το κράτος θα κατέβαλε μόνο τον τόκο. Η αποζημίωση θα δινόταν εφόσον ο ιδιοκτήτης είχε
τακτοποιήσει όλες τις φορολογικές εκκρεμότητες με το κράτος. Στις 23 Ιουλίου 1942, με άλλο νομοθετικό διάταγμα, αποσαφηνίζεται πως οι εβραϊκές
κοινότητες, οι σχολικές τους επιτροπές και τα εβραϊκά σωματεία δεν μπορούσαν να κατέχουν ακίνητη περιουσία από την εκμετάλλευση της οποίας
επιδίωκαν κέρδη (παράγρ. 1).11
Το διάταγμα της 26ης Αυγούστου 1942 αποτελεί την αποφασιστική
καμπή για το «Εβραϊκό Ζήτημα» στη Βουλγαρία. Η Επιτροπή για τις Εβραϊκές Υποθέσεις (στο εξής Ε.Ε.Υ.) που συγκροτήθηκε ανέλαβε την εφαρμογή
όλων των μέτρων κατά των Εβραίων εκτός από το νόμο για τον εφάπαξ
ειδικό φόρο στην ακίνητη περιουσία και το νόμο κατά της κερδοσκοπίας
με ακίνητα. Η πρώτη ρύθμιση του διατάγματος αφορούσε στην ακίνητη
και κινητή περιουσία των εβραϊκών κοινοτήτων, των σχολείων και των
συλλόγων. Αυτή η περιουσία περιήλθε στην κατοχή του λεγόμενου «Ταμείου των Εβραϊκών Κοινοτήτων» (άρθρο 6). Σύμφωνα με το άρθρο 25, η
Ε.Ε.Υ. έθετε συγκεκριμένους όρους για τις εβραϊκές οικογένειες σε σχέση
με το χώρο: κάθε οικογένεια με δύο μέλη επιτρεπόταν να καταλαμβάνει
ένα δωμάτιο, οικογένεια με 3-4 μέλη έως δύο δωμάτια, οικογένεια με 5-6
μέλη έως τρία δωμάτια και οικογένεια με περισσότερα από έξι μέλη έως
τέσσερα δωμάτια. Μέσα σε διάστημα ενός μήνα από την εφαρμογή του
νόμου τα υπόλοιπα δωμάτια στις οικίες των εβραϊκών οικογενειών έπρεπε
να είναι ελεύθερα. Σε περίπτωση μη εκτέλεσης της διαταγής η κατοικία
έπρεπε να εκκενωθεί από τους ενοίκους της (άρθρο 25). Αντί του υπουργικού συμβουλίου, όπως όριζε ο νόμος για την «Προστασία του Έθνους», η
Ε.Ε.Υ. είχε πλέον το δικαίωμα να αποκλείει τους Εβραίους από ορισμένες
περιοχές και να ορίζει νέες περιοχές για εγκατάσταση (άρθρο 27). Όπως
ακριβώς προέβλεπε ο νόμος για την «Προστασία του Έθνους», οι Εβραίοι
έπρεπε να δηλώσουν ξανά τα περιουσιακά τους στοιχεία (ακίνητα και κινητές αξίες). Όσα δεν δηλώνονταν έπρεπε να κατασχεθούν (άρθρο 42).
Αυτή τη φορά η δήλωση θα υποβαλόταν προς την Ε.Ε.Υ. αντί της Εθνικής
Τράπεζας της Βουλγαρίας.12
Για την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων ο Επίτροπος Αλεξάντερ
Μπέλεφ εξέδωσε διαταγή, με ημερομηνία 17 Νοεμβρίου 1942, για την απογραφή της κινητής και ακίνητης περιουσίας φυσικών προσώπων εβραϊ11
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κής καταγωγής. Η υποβολή των δηλώσεων θα γινόταν από όλους τους Εβραίους άνω των 15 ετών και από τους Εβραίους κάτω των 15 ετών εφόσον διέθεταν κάποια περιουσία. Σε δύο έντυπα όλα τα μέλη της ίδιας οικογένειας θα υπέβαλαν κοινή δήλωση στην εβραϊκή κοινότητα που ανήκαν
και η κοινότητα θα είχε στη διάθεσή της δύο ημέρες για να τις αποστείλει
στην Ε.Ε.Υ.13
Εκτός από τους δημοσιευμένους νόμους, τα διατάγματα και τις υπουργικές αποφάσεις για την ακίνητη περιουσία, ο κύριος όγκος πληροφοριών της εργασίας προέρχεται από τις δηλώσεις περιουσίας των Εβραίων της Καβάλας που υποβλήθηκαν στις αρχές Δεκεμβρίου του 1942 προς
την Ε.Ε.Υ. Στα Κεντρικά Αρχεία της Σόφιας η έρευνα απέδωσε 343 δηλώσεις
Εβραίων της Καβάλας οι οποίοι ήταν αρχηγοί οικογένειας (γυναίκα σε περίπτωση χηρείας) και μεμονωμένα άτομα. Από εκείνους που υπέβαλαν
δήλωση περιουσίας, 119 άνδρες και γυναίκες δήλωσαν ακίνητη περιουσία,
ενώ 224 άτομα δήλωσαν πως δεν διέθεταν καθόλου ακίνητη περιουσία.
Από την καταμέτρηση εκείνων που υπέβαλαν δήλωση και των προστατευόμενων μελών τους υπολογίζεται πως οι δηλώσεις αφορούν στο 67%
των Εβραίων της Καβάλας, ενώ δεν έγινε δήλωση κανενός περιουσιακού
στοιχείου από το 33%. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην εξαθλίωση
των καπνεργατικών οικογενειών εξαιτίας της ανεργίας, στην κατοχή κυρίως
κινητών αξιών παρά ακίνητης περιουσίας, στην απόκρυψη κινητών αξιών
εξαιτίας του φόβου για τις προθέσεις των βουλγαρικών Αρχών και στην
εκποίηση κινητών περιουσιακών στοιχείων στη μαύρη αγορά στους πρώτους δεκαοχτώ μήνες της Κατοχής.
Στους 119 Εβραίους ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας ανήκαν 144 ακίνητα στην Καβάλα και 9 ακίνητα στη Θεσσαλονίκη, στη Δράμα και στην
Κομοτηνή. Κάποιοι ήταν συνιδιοκτήτες ενός ακινήτου ενώ άλλοι ήταν κάτοχοι περισσότερων του ενός ακινήτων. Λαμβάνοντας υπόψη πως μόνο τα
φυσικά πρόσωπα που ήταν εγγεγραμμένα στα βιβλία της εβραϊκής κοινότητας Καβάλας υπέβαλαν τις παραπάνω δηλώσεις, οι ακόλουθες κατηγορίες ακινήτων δεν περιλαμβάνονται στα 144 δηλωθέντα ακίνητα στην Καβάλα: α. τα κοινοτικά ακίνητα (συναγωγή «Μπετ Ελ», τα σχολικά κτίρια, η
λέσχη και ακίνητα από δωρεές), β. η ακίνητη περιουσία αλλοδαπών και
ημεδαπών εταιρειών και επιχειρήσεων όλων των κατηγοριών που είχαν
την έδρα τους στην Καβάλα, σε άλλη ελληνική πόλη ή στο εξωτερικό (βιομηχανικές και εμπορικές εγκαταστάσεις, γραφεία, κατοικίες) και γ. η ακί13

ЦЕНТРАЛЕН ДЪРЖАВЕН АРХИВ (στο εξής ЦДА)/fond 190/opis 1/file 350, Διαταγή του
Επιτρόπου της Ε.Ε.Υ. Μπέλεφ, Σόφια 17 Νοεμβρίου 1942.
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νητη περιουσία Εβραίων που κατοικούσαν σε άλλες πόλεις ή στο εξωτερικό και ήταν εγγεγραμμένοι στις εκεί εβραϊκές κοινότητες. Τα περισσότερα
από αυτά τα ακίνητα (π.χ. πολυώροφες καπναποθήκες σε κεντρικά σημεία
της πόλης) ήταν εβραϊκές ιδιοκτησίες μεγάλης εμπορικής αξίας. Τέλος δεν
είναι σαφές από τα διαθέσιμα στοιχεία αν η περιουσία όλων και όχι μόνο
ορισμένων από εκείνους που έφυγαν από την Καβάλα πριν ή μετά την έναρξη της Κατοχής δηλώθηκε ή όχι στην Ε.Ε.Υ.
Από τα 153 ακίνητα η έρευνα έδειξε πως 73 ακίνητα κατασχέθηκαν
και απαλλοτριώθηκαν από τις αρχές Κατοχής μεταξύ της άνοιξης του 1941
και της άνοιξης του 1943. Τα ακίνητα αυτά, όπως φαίνεται από τον πίνακα
που ακολουθεί, ανήκαν σε 34 άνδρες και 13 γυναίκες και διακρίνονται στις
εξής κατηγορίες: 11 καπναποθήκες (μία από αυτές στη Δράμα), 34 κατοικίες (μία από αυτές στην Κομοτηνή και άλλη μία στη Δράμα), 19 καταστήματα, 1 κινηματογράφο (στη Δράμα), 3 οικόπεδα, 1 βυρσοδεψείο, 2 κτίρια
(δεν δηλώνεται η χρήση τους), 2 αποθήκες. Η αξία των συγκεκριμένων ακινήτων εκτιμήθηκε σε 13.232.710 λέβα (161.374 αμερ. δολ.) το Δεκέμβριο
του 1942, χωρίς να διευκρινίζεται από ποια υπηρεσία ή ιδιώτη έγινε αυτή
η εκτίμηση.
Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων που κατασχέθηκαν ή απαλλοτριώθηκαν
ανήκαν σε διάφορες επαγγελματικές ομάδες πριν από τη Βουλγαρική Κατοχή. Συγκεκριμένα, τρεις ήταν καπνέμποροι και ιδιοκτήτες καπνεμπορικών εταιρειών, έξι ήταν διευθυντικά στελέχη και ανώτεροι υπάλληλοι καπνεμπορικών οίκων, ένας εισοδηματίας, δώδεκα έμποροι, τρεις βυρσοδέψες, ένας υποδηματοποιός, ένας σιδεράς, ένας ξυλουργός, ένας καλλιτέχνης, τρεις υπάλληλοι σε καταστήματα και φαρμακείο, ένας καπνεργάτης,
δύο πλανόδιοι πωλητές και δώδεκα νοικοκυρές. Από την έναρξη της Κατοχής και μέχρι την υποβολή των δηλώσεων περιουσίας (στις αρχές Δεκεμβρίου 1942), δεκαοχτώ από τους παραπάνω εμπόρους, επαγγελματίες και
υπαλλήλους ήταν πλέον άνεργοι ύστερα από αποφάσεις των Αρχών Κατοχής. Στην ίδια κατηγορία μπορούμε να προσθέσουμε τις δώδεκα νοικοκυρές οι οποίες δεν δήλωσαν κάποια επαγγελματική δραστηριότητα. Η πληροφορία αυτή είναι σημαντική, καθώς επιτρέπει να αντιληφθούμε τις δυσκολίες συγκέντρωσης χρημάτων για τις δυσβάσταχτες φορολογικές υποχρεώσεις τους και την ευάλωτη θέση τους μετά την κατάσχεση ή την απαλλοτρίωση των περιουσιών τους. Αντίθετα δεκαεπτά στελέχη και ανώτεροι
υπάλληλοι καπνεμπορικών οίκων, μικρέμποροι και μικροεπαγγελματίες
φαίνεται πως συνέχισαν να ασκούν το επάγγελμά τους ή να αλλάζουν εργασία, η οποία ήταν συνήθως χειρότερα αμειβόμενη και γινόταν κάτω από
σκληρότερες συνθήκες από την προηγούμενη δουλειά τους. Ακόμη και αν
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η εργασία τους ήταν εξειδικευμένη και απαραίτητη για τις Αρχές Κατοχής,
όπως ήταν εκείνη των στελεχών και υπαλλήλων στους καπνεμπορικούς
οίκους, αυτό δεν σήμαινε πως ήταν αρκετό για την προστασία τους από
την εφαρμογή των αντισημιτικών νόμων και διαταγμάτων για την ακίνητη
περιουσία.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου για την καταβολή ενός εφάπαξ
ειδικού φόρου για τις ιδιοκτησίες ατόμων εβραϊκής καταγωγής (1941), ένας άγνωστος αριθμός περιουσιών φορολογήθηκε με 20% στην Καβάλα
επειδή η εκτιμώμενη αξία τους ξεπερνούσε τα 250.000 λέβα (3.048 αμερ.
δολ.). Ύστερα από δύο χρόνια Κατοχής, με συνεχή απώλεια εισοδημάτων
και ρευστοποίησης ιδιοκτησιών για την εξασφάλιση αγαθών πρώτης ανάγκης, η περιουσία τουλάχιστον δέκα Εβραίων της Καβάλας από εκείνους
που δήλωσαν ακίνητα και κινητές αξίες το Δεκέμβριο του 1942 θα είχε φορολογηθεί σύμφωνα με τη βουλγαρική νομοθεσία. Συνοπτικά αναφέρεται
πως η ακίνητη περιουσία ενός καπνέμπορου εκτιμήθηκε σε ποσό άνω των
2.000.000 λέβα (24.390 αμερ. δολ.), τέσσερις περιουσίες άνω του
1.000.000 λέβα (12.195 αμερ. δολ.), τρεις άνω των 300.000 λέβα (3.658
αμερ. δολ.), επτά άνω των 200.000 λέβα (2.439 αμερ. δολ.), εννέα άνω των
100.000 λέβα (1.219 αμερ. δολ.), οχτώ άνω των 50.000 λέβα (609 αμερ.
δολ.) και δεκατέσσερις κάτω των 50.000 λέβα. Για την καλύτερη εκτίμηση
των αναγραφόμενων ποσών να σημειωθεί πως η μέση ημερήσια αποζημίωση ενός εργάτη ήταν 60-70 λέβα στο τέλος του 1942.14 Αν θεωρήσουμε
πως οι εκτιμήσεις για τα ακίνητα ανταποκρίνονταν στις τρέχουσες τιμές της
εποχής, είναι σαφές ότι οι περιουσίες είχαν υποστεί σημαντικές απώλειες
κατά τη διάρκεια της Κατοχής.
Στην περίπτωση της περιουσίας του Γιοσουά ή Σαλβατόρ Σαλέμ (Καβάλα 1867-Θεσσαλονίκη 1938), οι κληρονόμοι του ζούσαν στη Θεσσαλονίκη και δεν πλήρωσαν τον εφάπαξ φόρο του 20% λόγω αδυναμίας. Ύστερα
από την παρέλευση της προθεσμίας η Εφορία της Καβάλας έκανε κατάσχεση της περιουσίας του (το 50% δώδεκα ακινήτων). Ήταν ο μεγαλύτερος
ιδιοκτήτης ακινήτων μαζί με τον αδερφό του Ισάκ Σαλέμ (Καβάλα 1879Τρεμπλίνκα 1943). 15 Την ίδια περίπου εποχή, το καλοκαίρι του 1941, κατασχέθηκε η σημαντική περιουσία του Ελία Ναχμία (Θεσσαλονίκη 1866Τρεμπλίνκα 1943). Επειδή εγκαταστάθηκε στη Θεσσαλονίκη πριν από την
14

ЦДА/fond 190/opis 1/file 825, Δήλωση περιουσίας του Ντάριο Αβραάμ Σαλτιέλ,
9.12.1942.
15
ЦДА/fond 190/opis 1/file 959, Δήλωση περιουσίας του Γιοσουά Νταβίντ Σαλέμ, και fond
190/opis 1/file 960, Δήλωση περιουσίας του Ισάκ Νταβίντ Σαλέμ.
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είσοδο του βουλγαρικού στρατού στην Καβάλα, φαίνεται πως δεν υπέβαλε
δήλωση περιουσιακής κατάστασης στις Αρχές Κατοχής σύμφωνα με το νόμο για την «Προστασία του Έθνους».16 Η περίπτωση του καπνέμπορου Ααρών Τσιμίνο (Σέρρες 1889-Καβάλα 1969) ήταν διαφορετική: κατηγορήθηκε
για δήθεν κατασκοπεία υπέρ των δυτικών συμμάχων, δικάστηκε, απελάθηκε στη γερμανοκρατούμενη Ελλάδα και η περιουσία του κατασχέθηκε
από τις βουλγαρικές Αρχές.17 Ωστόσο, οι περισσότερες περιπτώσεις απαλλοτρίωσης εβραϊκής περιουσίας (σαράντα από τις σαράντα επτά) παραπέμπουν στα εφαρμοστικά διατάγματα του αντισημιτικού διατάγματος της
26ης Αυγούστου 1942, όπως φαίνεται στον πίνακα. Αυτό σημαίνει πιθανόν
πως οι τοπικές βουλγαρικές Αρχές δεν επέδειξαν ιδιαίτερο ζήλο στην εφαρμογή των αντισημιτικών νόμων για την ακίνητη περιουσία μέχρι τα
μέσα του 1942, εκτός από τις κατασχέσεις και απαλλοτριώσεις ακινήτων
εξαιρετικής σημασίας.
Οι κατασχέσεις και απαλλοτριώσεις ακινήτων αφορούσαν εκείνα με
τη μεγαλύτερη εμπορική αξία. Εκτός από την αδυναμία καταβολής των
δυσβάστακτων φόρων από την πλευρά των ιδιοκτητών τους, τα μέτρα οφείλονταν στα πολιτικά και οικονομικά σχέδια των Αρχών Κατοχής. Κρατικές υπηρεσίες και αξιωματούχοι εξασφάλισαν εξαιρετικές κατοικίες για τη
στέγαση των υπηρεσιών και των προϊσταμένων τους χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση από τον πρώτο χρόνο της Κατοχής (για παράδειγμα οι
περιπτώσεις των ακινήτων του Ναχμία στην Καβάλα και των Περαχιά στη
Δράμα).18 Ωστόσο, το αποφασιστικό χτύπημα δόθηκε στα μέσα του 1942,
όταν οι ασφυκτικές πιέσεις των Ναζί και ο σχηματισμός νέας αντισημιτικής
κυβέρνησης στη Σόφια επέφεραν σκληρότερα νομοθετικά μέτρα και αυστηρότερη εφαρμογή σε βάρος των Εβραίων και της περιουσίας τους. Η
συγκρότηση της Ε.Ε.Υ. με επικεφαλής τον δικηγόρο και αντισημίτη Αλεξάντερ Μπέλεφ άνοιξε το δρόμο για την απέλαση των Εβραίων έξω από τα
σύνορα της Βουλγαρίας και έθεσε την εβραϊκή περιουσία στο κέντρο του
ενδιαφέροντος της Επιτροπής. Τα μέτρα των βουλγαρικών Αρχών για την
ακίνητη περιουσία, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα αντισημιτικά μέτρα,
έδωσαν καίριο πλήγμα στην εβραϊκή αστική τάξη και στα κοινοτικά ιδρύματα.
16

ЦДА fond 190/opis 1/file 920, Δήλωση περιουσίας του Ελία Ισάκ Ναχμία, Καβάλα
5.12.1942.
17
ЦДА fond 190/opis 1/file 870, Δήλωση περιουσίας του Ααρών Γιακό Τσιμίνο, Καβάλα
9.12.1942.
18
ЦДА fond 190/opis 1/file 920, Δήλωση περιουσίας του Ελία Ισάκ Ναχμία, Καβάλα
5.12.1942 και ЦДА fond 190/opis 1/file 847.
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Από το τέλος Αυγούστου του 1942 και μέχρι τις αρχές Μαρτίου του
1943 ο έλεγχος της εβραϊκής περιουσίας θα μπορούσε να εξελιχθεί σε αιτία αντιπαράθεσης μεταξύ της Επιτροπής του Μπέλεφ και των τοπικών
βουλγαρικών Αρχών. Πριν από το ξέσπασμα μιας ανοιχτής σύγκρουσης
μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, το διάταγμα 126/32 του υπουργικού συμβουλίου στις 2 Μαρτίου 1943, δύο μόλις ημέρες πριν από τη σύλληψη των Εβραίων στις κατεχόμενες από τους Βουλγάρους περιοχές της
Ελλάδας και της Γιουγκοσλαβίας, διευθετούσε το ζήτημα της εβραϊκής ακίνητης περιουσίας.
Σύμφωνα με αυτό το διάταγμα, η ακίνητη περιουσία τους απαλλοτριωνόταν προς όφελος του κράτους και ο ιδιοκτήτης εξοφλούνταν με χρεόγραφα, όπως αναφέρθηκε νωρίτερα στα άρθρα του νόμου για την «Προστασία του Έθνους» και του νόμου για την καταβολή του εφάπαξ φόρου.
Είναι βέβαια σχεδόν ρητορικό το ερώτημα με ποιον τρόπο θα μπορούσε να
εξοφληθεί ένας ιδιοκτήτης που οδηγούνταν έξω από τα όρια της χώρας,
όταν η βουλγαρική πλευρά είχε συμφωνήσει με τους Ναζί πως δεν ενδιαφερόταν για την επιστροφή των Εβραίων ύστερα από τον εκτοπισμό τους
(σύμφωνο Ντάνεκερ-Μπέλεφ στις 22 Φεβρουαρίου 1943).19 Ακόμη, η ακίνητη περιουσία των εβραϊκών κοινοτήτων που θα διαλύονταν εξαιτίας του
εκτοπισμού των μελών τους παραχωρούνταν στον τοπικό δήμο.20 Αυτές οι
αποφάσεις ήταν νίκη της κυβέρνησης σε βάρος της Ε.Ε.Υ. και του Μπέλεφ
αλλά και απόδειξη της πλήρους εμπλοκής της κυβέρνησης και του καθεστώτος στο «Εβραϊκό Ζήτημα» με αποκλειστικό ενδιαφέρον την εκμετάλλευση της εβραϊκής περιουσίας.
Η κατοχή και εκμετάλλευση των καπναποθηκών εβραϊκής ιδιοκτησίας
ήταν μέτρο άμεσης προτεραιότητας για τις βουλγαρικές Αρχές, όπως και
για την οικονομική ελίτ της χώρας. Σε συνθήκες πολέμου και οικονομικής
κρίσης η εκμετάλλευση της παραγωγής, η επεξεργασία και η διάθεση των
ανατολικών καπνών που ήταν εξαιρετικής ποιότητας και υψηλής εμπορικής αξίας επέτρεπαν αυξημένα έσοδα, χαμηλό κόστος και αποπληρωμή
μέρους των πολεμικών χρεών προς τη ναζιστική Γερμανία.21 Το σύνολο των
κατοικιών και των καταστημάτων τα οποία θα μπορούσαν να περάσουν
στην κατοχή των Βούλγαρων εποίκων είναι σχετικά μικρό. Ωστόσο, αν
19

Chary, The Bulgarian Jews, ό.π. σ. 80.
Natan Grinberg, Dokumenti (Ντοκουμέντα), Σόφια 1945, σ. 35-36.
21
Ξανθίππη Κοτζαγεώργη – Ζυμάρη (επιμ.), Η Βουλγαρική Κατοχή, ό.π. σ. 109-110, Hans –
Joachim Hoppe, Bulgarien – Hitler’s eigenwilliger Verbündeter. Eine Fallstudie zur nationalsozialistischen Südosteurropapolitik, Στουτγκάρδη 1979, σ. 132-133.
20
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προστεθούν στον άγνωστο μέχρι σήμερα αριθμό κατοικιών και καταστημάτων Ελλήνων μη εβραϊκής καταγωγής τα οποία είχαν ανάλογη τύχη, αυτές οι απαλλοτριώσεις εξυπηρετούσαν με τον καλύτερο τρόπο την πολιτική
του εποικισμού στα κατεχόμενα εδάφη. Στο δεύτερο μισό του 1942 η
βουλγαρική κυβέρνηση δεχόταν ασφυκτικές πιέσεις από το βουλγαρικό
Τύπο, τις τοπικές βουλγαρικές Αρχές στην Ανατολική Μακεδονία και τη
Θράκη, τις παραστρατιωτικές οργανώσεις και τους χιλιάδες ενδιαφερόμενους για άμεση εφαρμογή ενός μεγάλου εποικιστικού προγράμματος.22 Η
παραχώρηση των παραπάνω ακινήτων εκτόνωνε τις πιέσεις και πρόσφερε
άμεσες λύσεις χωρίς ιδιαίτερο κόστος για τις στεγαστικές και επαγγελματικές ανάγκες των εποίκων (μέχρι το τέλος του 1942 οι έποικοι υπολογίζονται σε 58.770, σύμφωνα με την ιστορικό Ξανθίππη ΚοτζαγεώργηΖυμάρη).23
Εξαιτίας των ασφυκτικών πιέσεων για την εύρεση στέγης για τους χιλιάδες εποίκους, η βουλγαρική κυβέρνηση εφάρμοσε πρόγραμμα σύμπτυξης των ελληνικών οικογενειών προκειμένου να απελευθερωθούν κατοικίες. Από το καλοκαίρι του 1942 ο Γενικός Διοικητής στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, με τη συνεργασία τοπικών επιτροπών στέγασης, αναλάμβανε την αρμοδιότητα για την εφαρμογή του μέτρου.24 Το μέτρο αυτό
εφαρμόστηκε την ίδια περίπου εποχή και σε βάρος των Ελλήνων Εβραίων,
όπως άλλωστε προβλεπόταν από άρθρο του νόμου για την «Προστασία
του Έθνους» και κυρίως του διατάγματος της 26ης Αυγούστου 1942. Στην
Καβάλα δέκα περίπου εβραϊκές οικογένειες αλλάζουν κατοικία, στις αρχές
Νοεμβρίου 1942, πιθανότατα εξαιτίας της εφαρμογής του μέτρου σύμπτυξης.25
Υπήρξε εμπλοκή του ελληνικού πληθυσμού της Καβάλας στο ζήτημα
της εβραϊκής ακίνητης περιουσίας μέχρι τον εκτοπισμό των Ελλήνων Εβραίων στις αρχές Μαρτίου 1943; Σύμφωνα με όλα τα διαθέσιμα στοιχεία
από τα βουλγαρικά Αρχεία ο χριστιανικός πληθυσμός της Καβάλας δεν είχε
κάποια εμπλοκή. Μέχρι τον εκτοπισμό των Ελλήνων Εβραίων της πόλης η
διαχείριση και διάθεση των εβραϊκών ακινήτων γινόταν αποκλειστικά ανάμεσα στις βουλγαρικές Αρχές (Δήμο, στρατό, αστυνομία και άλλες υπηρεσίες), κρατικούς αξιωματούχους και εποίκους. Αξίζει να αναφερθεί μία
22

Ξανθίππη Κοτζαγεώργη – Ζυμάρη (επιμ.), Η Βουλγαρική Κατοχή, ό.π. σ. 175-176.
Στο ίδιο, σ. 186.
24
Στο ίδιο, σ. 180.
25
Ενδεικτικά αναφέρεται η περίπτωση του ραβίνου Γιουδά Μοσέ Αζουβή (Λάρισα 1864Τρεμπλίνκα 1943), ЦДА/fond 190/opis 1/file 913, Δήλωση περιουσίας του Γ. Αζουβή,
8.12.1942.
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περίπτωση προστασίας εβραϊκής περιουσίας από χριστιανούς της Καβάλας. Μετά τον πόλεμο και συγκεκριμένα το 1959, οι αδερφοί Λαζάρ και Ίνο
Μπενβενίστε δώρισαν ακίνητο στην οικογένεια του Νικολάου και της Ροδόπης Εμμανουηλίδου, στη συνοικία της Αγίας Παρασκευής, ως ελάχιστη
έκφραση ευγνωμοσύνης για τη βοήθεια του ζευγαριού στη Βουλγαρική
Κατοχή. Εκείνη την περίοδο οι αδερφοί Λαζάρ και Ίνο Μπενβενίστε, απόγονοι της μεγάλης καπνεμπορικής οικογένειας των Μπενβενίστε στην Καβάλα, ήταν εγκαταστημένοι στο εξωτερικό. Σύμφωνα με το συμβόλαιο της
δωρεάς, ο Νικόλαος Εμμανουηλίδης «ετύγχανε φύλαξ των εν Καβάλα καπναποθηκών (ενν. των Λαζάρ και Ίνο Μπενβενίστε)…μάλιστα κατά το χρονικόν διάστημα της Γερμανοβουλγαρικής ενταύθα κατοχής καθ’ ην λόγω
των συνεχών προσπαθειών του προς περίσωσιν των περιουσιών των εφυλακίσθη δις υπό των Βουλγάρων και εδάρη υπ’ αυτών επανειλημμένως…».
Επίσης, η Ροδόπη Εμμανουηλίδου «υπήρξεν υπηρέτρια εις την οικίαν της
αδελφής των Φλώρας, συζύγου Ισαάκ Σαλέμ, επιδείξασα αγνά αισθήματα
υπέρ της οικογένειάς της».26

26

Αρχείο Υποθηκοφυλακείου Καβάλας, τ. 1/αρ. συμβ. 262.
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Πίνακας
Κατασχέσεις και απαλλοτριώσεις περιουσιών σύμφωνα με τις δηλώσεις των
εγγεγραμμένων στην εβραϊκή κοινότητα Καβάλας το Δεκέμβριο του 1942
Εκτιμηθεί- Κατάσχεση ή
σα αξία απαλλοτρίωση
(λέβα)
του ακινήτου

α/
α

Ιδιοκτήτης

Ακίνητα

1

Ααρών Γιακό Τσιμίνο
(γεν. Σέρρες 1889- πέθ.
Καβάλα 1969), πρώην
καπνέμπορος και τώρα
σε άγνωστη διεύθυνση
στη γερμανοκρατούμενη
Ελλάδα (ημερομηνία
υποβολής δήλωσης:
9.12.1942)

α. Καπναποθήκη στην οδό 101 (σημερινή οδό Νυρεμβέργης, πρώην
Αμερ. Ερυθρού Σταυρού) αρ. 36
β. Τριώροφο σπίτι στην οδό 195
(σημ. Κολοκοτρώνη) αρ. 7
γ. Διώροφο σπίτι στην οδό 195 (σημ.
Κολοκοτρώνη) αρ. 5
δ. Κατάστημα στην οδό 19
(σημ.Κουντουριώτη) αρ. 36

2.000.00
0

Εστέρ Χασσίδ, χήρα
Ηλία, το γένος Ισάκ
Ναχμία (Θεσσαλονίκη
1880-Τρεμπλίνκα 1943),
νοικοκυρά (8.12.1942)

α. Καπναποθήκη στην οδό Κνεγκίνα
Κλεμεντίνα αρ. 21

1.000.00
0

β. Καπναποθήκη στην οδό 54 (διασταύρωση οδών Ομήρου και Δαμιανού)

300.000

2

γ. Καπναποθήκη στην οδό 54 (διασταύρωση οδών Ομήρου και Δαμιανού)
δ. ½ διώροφου σπιτιού στην οδό 20
(Ομονοίας) αρ. 177

3

Γιοσουά ή Σαλβατόρ
Νταβίντ Σαλέμ (Καβάλα
1867-Θεσσαλονίκη
1938) [ιδιοκτήτης των
ακινήτων κατά το 50%],
πρώην έμπορος (χ.χ.)

α. Τρία καταστήματα στην οδό Τσαρ
Μπορίς III (Ομονοίας) αρ. 112, 114
και 116
β. Τρία καταστήματα και ένα διαμέρισμα στην οδό Τσαρ Μπορίς III
(Ομονοίας) αρ. 118, 120, 122
γ. Σπίτι με όροφο και υπόγειο στην
οδό 38 (Φιλώτα) αρ. 2
δ. Σπίτι με όροφο και υπόγειο στην
οδό 38 (Φιλώτα) αρ. 4
ε. Σπίτι με κελάρι και υπόγειο στην
οδό 38 (Φιλώτα) αρ. 12
στ. Αποθήκη στην οδό 38 (Φιλώτα)
αρ. 3
ζ. Διπλή καπναποθήκη στις οδούς 38

270.000

Πηγή

Κατάσχεση ακίνητης
περιουσίας (εκτός
από το δεύτερο
όροφο των σπιτιών
για τις ανάγκες της
οικογένειας)

190/1/870

Κατάσχεση ακίνητης
περιουσίας σύμφωνα με το διάταγμα
4992 από τις 23
Σεπτεμβρίου 1942.

190/1/930

Κατάσχεση από τη
βουλγαρική υπηρεσία της Εφορείας
εξαιτίας αδυναμίας
πληρωμής της εφάπαξ εισφοράς του
20%. Οι κληρονόμοι
του Σαλέμ κατοικούσαν στη Θεσσαλονίκη και η δήλωση υποβλήθηκε από
τον αδερφό του και
συνιδιοκτήτη
του
υπόλοιπου 50% των
ακινήτων Ισάκ Σα-

190/1/959

30.000
20.000
Σύνολο:
2.320.00
0

50.000
300.000
Σύνολο:
1.650.00
0
250.000
400.000
150.000
100.000
50.000
50.000
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(Φιλώτα) και 39 (Ευγενίου Ιορδάνου)
αρ. 27
η. Μονώροφο κατάστημα στην οδό
357 αρ. 1

4

5

6

7

Ισάκ Νταβίντ Σαλέμ
(Καβάλα 1879Τρεμπλίνκα 1943) [ιδιοκτήτης των ακινήτων
κατά το 50%], έμπορος
(χ.χ.)

α. Τρία καταστήματα στην οδό Τσαρ
Μπορίς III (Ομονοίας) αρ. 112, 114
και 116
β. Τρία καταστήματα και ένα διαμέρισμα στην οδό Τσαρ Μπορίς III
(Ομονοίας) αρ. 118, 120, 122
γ. Σπίτι με όροφο και υπόγειο στην
οδό 38 (Φιλώτα) αρ. 2
δ. Σπίτι με όροφο και υπόγειο στην
οδό 38 (Φιλώτα) αρ. 4
ε. Σπίτι με κελάρι και υπόγειο στην
οδό 38 (Φιλώτα) αρ. 12
στ. Αποθήκη στην οδό 38 (Φιλώτα)
αρ. 3
ζ. Διπλή καπναποθήκη στις οδούς 38
(Φιλώτα) και 39 (Ευγενίου Ιορδάνου)
αρ. 27
η. Μονώροφο κατάστημα στην οδό
357 αρ. 1

Σαμουήλ Μωύς Μπενβενίστε (Καβάλα 1878Τρεμπλίνκα 1943), πρώην καπνέμπορος – ιδιοκτήτης της εταιρείας
«Σαμουήλ Μπενβενίστε
και Σία» και τώρα άνεργος (9.12.1942)

α. Καπναποθήκη στην οδό 20 (Ομονοίας) αρ. 136
β. Καπναποθήκη στην οδό 357 αρ. 3
γ. Καπναποθήκη στην οδό 39 (Ευγενίου Ιορδάνου) αρ. 22
δ. ¼ σπιτιού στην οδό Ίλιντεν αρ. 7

Χαΐμ Σαμουήλ Τσιμίνο
(Καβάλα 1880Τρεμπλίνκα 1943), πρώην έμπορος και συνιδιοκτήτης της επιχείρησης
«Χαΐμ Τσιμίνο και Χαΐμ
Γιακοέλ» και τώρα άνεργος (7.12.1942)
Ελία Ισάκ Ναχμία (Θεσσαλονίκη 1866Τρεμπλίνκα 1943), εισοδηματίας (5.12.1942)

α. ½ καταστήματος στην οδό 8 (Δοϊράνης) αρ. 48
β. Ένα κατάστημα (άγνωστη διεύθυνση)
γ. Μία αποθήκη (Ευγενίου Ιορδάνου)
δ. Ένα οικόπεδο (Ίωνος Δραγούμη)

764

α. ½ διώροφου σπιτιού στην οδό 20
(Ομονοίας) αρ. 177
β. Κινηματογράφος στην οδό 5 (Βενιζέλου) αρ. 56 στη Δράμα
γ. Καπναποθήκη στη Δράμα στην οδό
169 (Σιδηροδρομικού Σταθμού) αρ.
78

600.000
5.000
Σύνολο:
1.605.00
0
250.000
400.000

λέμ.

Απαλλοτρίωση του
ορόφου του ακινήτου (γ) σύμφωνα με
το διάταγμα 4519
από τις 26 Αυγούστου 1942.

190/1/960

Απαλλοτρίωση
σύμφωνα με το
διάταγμα 4519 από
τις 26 Αυγούστου
1942.

190/1/1076

Απαλλοτρίωση
σύμφωνα με το
διάταγμα 4519 από
τις 26 Αυγούστου
1942.

190/1/904

Κατάσχεση ακινήτου (α) από το Αστυνομικό
Φρουραρχείο, κατάσχεση
ακινήτου (β) από
άγνωστη υπηρεσία
και
κατάσχεση

190/1/920

150.000
100.000
50.000
50.000
600.000
5.000
Σύνολο:
1.605.00
0
500.000
270.000
380.000
13.500
Σύνολο:
1.163.50
0
150.000
300.000
15.000
15.000
Σύνολο:
480.000
200.000
150.000
30.000
Σύνολο:

380.000

8

9

10

11

12

Ζεντήλ Τορόν, σύζυγος
Αβραάμ (Λάρισα 1891Τρεμπλίνκα 1943) ,
νοικοκυρά [7.12.1942]
Ζάνα Σιμχά, χήρα Ισραέλ, το γένος Οβαδιά
Ναχμάν (Θεσσαλονίκη
1903-Τρεμπλίνκα 1943),
νοικοκυρά [10.12.1942]
Ησαΐας Αβραάμ Αλντερότι (Καλλίπολη 1869Τρεμπλίνκα 1943), πρώην έμπορος και τώρα
άνεργος (χ.χ.)
Ισάκ Νταβίντ Κρίσπιν
(Καβάλα 1911Τρεμπλίνκα 1943), πρώην βυρσοδέψης και
τώρα άνεργος
[8.12.1942]
Αβραάμ Σολομών Εσκενάζη (Λάρισα 1876Τρεμπλίνκα 1943), πρώην έμπορος και τώρα
εκπρόσωπος της εβραϊκής κοινότητας Καβάλας
(9.12.1942)

ακινήτου (γ) από το
βουλγαρικό στρατό.
Ο Ελία Ναχμία
έφυγε στη Θεσσαλονίκη μαζί με τη
σύζυγό του Ρασέλ
πριν από την είσοδο
των βουλγαρικών
στρατευμάτων στην
Καβάλα.
Απαλλοτρίωση
χωρίς αναφορά σε
κάποιο
διάταγμα
του 1942.
Απαλλοτρίωση
σύμφωνα με το
διάταγμα 4519 από
τις 26 Αυγούστου
1942.
Απαλλοτρίωση και
παράδοση
στη
Γεωργική Υπηρεσία
της Καβάλας

α. Κτίριο στις οδούς 10 και 11 (μεταξύ των οδών Μ. Αλεξάνδρου, Φιλελλήνων και Ερμού) αρ. 17-19

300.000
Σύνολο:
300.000

α. Σπίτι στην οδό 12 (μεταξύ Παύλου
Μελά και Φιλελλήνων) αρ. 56

282.000
Σύνολο:
282.000

α. ½ κτιρίου στην οδό 20 (Ομονοίας)
αρ. 101

262.500
Σύνολο:
262.500

α. ½ αποθήκης στην οδό 46 (Κοράνου) αρ. 21

204.750
Σύνολο:
204.750

Απαλλοτρίωση
σύμφωνα με το
διάταγμα 4519 από
τις 26 Αυγούστου
1942.

190/1/821

α. Σπίτι στην οδό 43 (Αμύντα) αρ. 45

200.000

Εκτός από δύο
δωμάτια και την
κουζίνα που παρέμειναν στην ιδιοκτησία του Αβράμ
Εσκενάζη για την
κάλυψη των οικογενειακών του αναγκών, η ακίνητη
περιουσία απαλλοτριώθηκε σύμφωνα
με το διάταγμα
4519 από τις 26
Αυγούστου 1942
Απαλλοτρίωση
σύμφωνα με το
διάταγμα 4519 από
τις 26 Αυγούστου
1942.
Απαλλοτρίωση
σύμφωνα με το
διάταγμα 4519 από
τις 26 Αυγούστου

190/1/1147

Σύνολο:
200.000

13

Σονχούλα Εσκενάζη,
χήρα Μεναχέμ (Καβάλα
1884-Τρεμπλίνκα 1943),
νοικοκυρά [9.12.1942]

α. το 50% πέντε καταστημάτων στην
οδό 20 (Ομονοίας) αρ. 115, 117, 119,
121 και 123

200.000
Σύνολο:
200.000

14

Νταβίντ Μεναχέμ Εσκενάζη (Καβάλα 1918-;),
πρώην έμπορος και
τώρα άνεργος

α. το 50% πέντε καταστημάτων στην
οδό 20 (Ομονοίας) αρ. 115, 117, 119,
121 και 123

200.000
Σύνολο:
200.000

190/1/1014

190/1/923

190/1/1031

190/1/1148

190/1/1149
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15

16

17

18

19

20

(9.12.1942)
Ισάκ Ηλία ή Γεδιλιά
Λεβή (Καβάλα 1889Τρεμπλίνκα 1943), υπάλληλος της καπνεμπορικής εταιρείας
“Hermann Spierer”
(
χ.χ.)
Σιμτώβ Χαΐμ Περαχιά
(Θεσσαλονίκη 1888στρατόπεδο συγκέντρωσης στη Γερμανία…), υπάλληλος της
καπνεμπορικής εταιρείας“Commercial Company of Salonica” στην
Αθήνα (5.12.1942)
Γιουδά Χαΐμ Περαχιά
(Θεσσαλονίκη 1886-;) ,
υπάλληλος της καπνεμπορικής
εταιρείας“Commercial
Company of Salonica”
(5.12.1942)
Γιακό Ησαΐα Χαζάν
(Καβάλα 1884Τρεμπλίνκα 1943), πρώην έμπορος ψιλικών και
τώρα άνεργος
(8.12.1942)
Χαΐμ Γιουδά Γιακοέλ
(Καβάλα 1881Τρεμπλίνκα 1943), πρώην έμπορος και συνιδιοκτήτης της επιχείρησης
«Χαΐμ Τσιμίνο και Χαΐμ
Γιακοέλ» και τώρα άνεργος (4.12.1942)
Μωύς Γιουδά Μπιτσάτσο (Αδριανούπολη
1886-Τρεμπλίνκα 1943),
υπάλληλος της καπνεμπορικής εταιρείας
“Commercial Company
of Salonica” (8.12.1942)
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α. σπίτι στην οδό 201 (Σανταρόζα)
αρ.1
β. σπίτι στην οδό 201 (Σανταρόζα) αρ.
51
γ. σπίτι στην οδό 201 (Σανταρόζα) αρ.
53

100.000
75.000
25.000
Σύνολο:
200.000

α. ½ σπιτιού στην οδό 6 (Αγίας Βαρβάρας) αρ. 55 στη Δράμα

190.000

α. ½ σπιτιού στην οδό 6 (Αγίας Βαρβάρας) αρ. 55 στη Δράμα

1942.
Απαλλοτρίωση
σύμφωνα με το
διάταγμα 4519 από
τις 26 Αυγούστου
1942.

190/1/956

Κατάσχεση από τις
στρατιωτικές αρχές
πριν από τον Αύγουστο του 1941.

190/1/847

190.000
Σύνολο:
190.000

Κατάσχεση από τις
στρατιωτικές αρχές
πριν από τον Αύγουστο του 1941

190/1/848

α. ½ σπιτιού στην οδό 163 αρ. 107
β. Κατάστημα στην οδό 20 (Ομονοίας) αρ. 7

40.000
120.000
Σύνολο:
160.000

Απαλλοτρίωση
σύμφωνα με το
διάταγμα 4519 από
τις 26 Αυγούστου
1942.

190/1/1139

α. Κατάστημα στην οδό 8 (Δοϊράνης)
αρ. 48

150.000

Απαλλοτρίωση
σύμφωνα με το
διάταγμα 4519 από
τις 26 Αυγούστου
1942.

190/1/913

α. Διώροφο σπίτι με υπόγειο στην
οδό 195 αρ. 4

130.000

Εκτός από ορισμένα
δωμάτια που παρέμειναν στην ιδιοκτησία του Μωύς
Μπιτσάτσο για την
κάλυψη των οικογενειακών του αναγκών, η ακίνητη
περιουσία απαλλοτριώθηκε σύμφωνα
με το διάταγμα
4523 από τις 26
Αυγούστου 1942.

190/1/940

Σύνολο:
190.000

Σύνολο:
150.000

Σύνολο:
130.000

21

Σαούλ Αβράμ Μόλχο
(Καβάλα 1902 – Τρεμπλίνκα 1943) υπάλληλος της καπνεμπορικής
εταιρείας “Commercial
Company of Salonica”
(5.12.1942)
Γιουδά (Λεών) Μωύς
Χακίμ (Καβάλα 1901Τρεμπλίνκα 1943), πρώην έμπορος και τώρα
άνεργος (9.12.1942)
Σαρίνα Αβράμ Φαρατζή
(Καβάλα 1900Τρεμπλίνκα 1943), νοικοκυρά (9.12.1942)

α. 5/6 σπιτιού με υπόγειο στην οδό
201 (Σανταρόζα) αρ. 4
β. ½ σπιτιού με υπόγειο στην οδό 201
(Σανταρόζα) αρ. 6
γ. Οικόπεδο μεταξύ των οδών 38
(Φιλώτα) και 39 (Ευγενίου Ιορδάνου)

Σπίτι στην οδό 69 (Γραβιάς) αρ. 19

120.000
Σύνολο:
120.000

24

Μπουλίσα Χαΐμ Τσιμίνο
(Καβάλα 1897Τρεμπλίνκα 1943), νοικοκυρά (χ.χ.)

Μονώροφο σπίτι με υπόγειο στην
οδό 39 (Ευγενίου Ιορδάνου) αρ. 17

100.000
Σύνολο:
100.000

25

Ραχήλ Ιωσαφάτ Αλχανάτι, χήρα (Λάρισα 1893Τρεμπλίνκα 1943), έμπορος ενδυμάτων
(7.12.1942)

Διώροφο σπίτι στην οδό 47 (Γαλλικής
Δημοκρατίας) αρ. 93

95.000
Σύνολο:
95.000

26

Μποχόρ Σολομών Μπεναλταμπέ (Καλλίπολη
1874-Τρεμπλίνκα 1943),
πρώην ανθρακοπώλης
και τώρα άνεργος
(7.12.1942)

α. Σπίτι στην οδό 163 αρ. 84
β. Κατάστημα στην οδό 43 (Αμύντα)
αρ. 25

70.000

27

Σιμαντόβ Ελιέζερ Νεφούσι (Καβάλα 1879Τρεμπλίνκα 1943), πρώην υπάλληλος και τώρα
άνεργος (9.12.1942)

Σπίτι στην οδό 47 (Γαλλικής Δημοκρατίας) αρ. 99

90.000
Σύνολο:
90.000

28

Αβραάμ Μοσέ Ρομάνο
(Κομοτηνή 1890Τρεμπλίνκα 1943), έμπορος με είδη νεωτερισμού (χ.χ.)
Ραχέλ Γιοσέφ Αλντερότι
(Καβάλα 1891Τρεμπλίνκα 1943), νοικοκυρά (8.12.1942)

Σπίτι στην οδό 133 (Πτολεμαίου) αρ.
87

80.000
Σύνολο:
80.000

Κατάστημα στην οδό 19 (Κουντουριώτη) αρ. 50

80.000
Σύνολο:
80.000

Εστερίνα Γιομτώβ Σιμχά

α. Σπίτι στην οδό 47 (Γαλλικής Δημο-

60.000

22

23

29

30

α. Διώροφο σπίτι στην οδό 47 (Γαλλικής Δημοκρατίας) αρ. 89

83.000
10.000
30.000
Σύνολο:
123.000
120.960
Σύνολο:
120.960

25.000
Σύνολο:
95.000

Απαλλοτρίωση
σύμφωνα με το
διάταγμα 4519 από
τις 26 Αυγούστου
1942.

190/1/917

Απαλλοτρίωση
σύμφωνα με το
διάταγμα 4598 από
τις 26 Αυγούστου
1942.
Απαλλοτρίωση
χωρίς το υπόγειο
σύμφωνα με το
διάταγμα 4598 από
τις 26 Αυγούστου
1942.
Απαλλοτρίωση του
υπογείου σύμφωνα
με το διάταγμα
4519 από τις 26
Αυγούστου 1942.
Απαλλοτρίωση του
δευτέρου ορόφου
σύμφωνα με το
διάταγμα 4519 από
τις 26 Αυγούστου
1942.
Απαλλοτρίωση και
για τα δύο ακίνητα,
χωρίς το υπόγειο
του σπιτιού, σύμφωνα με το διάταγμα 4519 από τις 26
Αυγούστου 1942.
Απαλλοτρίωση
εκτός από το υπόγειο σύμφωνα με το
διάταγμα 4519 από
τις 26 Αυγούστου
1942.
Απαλλοτρίωση του
υπογείου σύμφωνα
με το διάταγμα
4519 από τις 26
Αυγούστου 1942.
Απαλλοτρίωση
σύμφωνα με το
διάταγμα 4519 από
τις 26 Αυγούστου
1942.
Απαλλοτρίωση

190/1/977

190/1/1061

190/1/905

190/1/915

190/1/914

190/1/1017

190/1/976

190/1/1102

190/1/854
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(Λάρισα 1883Τρεμπλίνκα 1943), νοικοκυρά (10.12.1942)

κρατίας) αρ. 105

Σύνολο:
60.000

Μπενσιόν Χασδάι Γιοχάι
(Καβάλα 1913Τρεμπλίνκα
1943),πρώην καλλιτέχνης, τώρα εργάτης
(4.12.1942)
Μωύς Ισάκ Αμαρίλιο
(Καβάλα 1896Τρεμπλίνκα 1943), υπάλληλος της καπνεμπορικής εταιρείας
“Hermann Spierer”
(8.12.1942)
Γιοσέφ Αβραάμ Μεβοράχ (Καβάλα 1878Τρεμπλίνκα 1943), πρώην βυρσοδέψης και
τώρα άνεργος
(9.12.1942)

α. Σπίτι στην οδό 192 αρ. 107

60.000
Σύνολο:
60.000

α. Μονώροφο σπίτι με υπόγειο στην
οδό 41 (Περδίκα) αρ. 32

50.000
Σύνολο:
50.000

α. ½ βυρσοδεψείου με υπόγειο,
αποθήκη και όροφο για το στέγνωμα
των δερμάτων και οικόπεδα στην οδό
Μαρία Λουίζα αρ. 12

40.000

34

Αβράμ Μωσέ Φιλούς
(Λάρισα 1904Τρεμπλίνκα 1943), καπνεργάτης (8.12.1942)

α. Σπίτι στην οδό 41 (Περδίκα) αρ. 17

40.000
Σύνολο:
40.000

35

Μέντεζ (Μορδοχάι)
Γιακό Αροέστι (Καβάλα
1908-Τρεμπλίνκα 1943),
βυρσοδέψης
(10.12.1942)
Ισάκ Γιακό Αροέστι
(Καβάλα 1912Τρεμπλίνκα 1943), υποδηματοποιός
(9.12.1942)
Γιακό Νισίμ Μεσίνα
(Τσάριγκραντ 1877-;),
πλανόδιος έμπορος
(8.12.1942)

α. ½ σπιτιού στην οδό Μαρία Λουίζα
13
β. 1/8 εργαστηρίου για δέρματα στην
οδό Μαρία Λουίζα 12

20.000

38

Χανούλα Ισάκ Ζακάρ
(Λάρισα 1893Τρεμπλίνκα 1943), νοικοκυρά [6.12.1942]

α. Σπίτι στην οδό 133 (Πτολεμαίου)
αρ. 3

20.000
Σύνολο:
20.000

39

Χαΐμ Γιοσέφ Μπενβενίστε (Θεσσαλονίκη 1892Τρεμπλίνκα 1943), ξυλουργός (9.12.1942)

α. οικόπεδο στην οδό 43 (Αμύντα)
αρ. 45

15.000
Σύνολο:
15.000

31

32

33

36

37

768

α. ½ σπιτιού στην οδό Μαρία Λουίζα
αρ. 13
β. 1/8 εργαστηρίου για δέρματα στην
οδό Μαρία Λουίζα 12
α. Σπίτι με όροφο και υπόγειο στην
οδό 133 (Πτολεμαίου) αρ. 1

Σύνολο:
40.000

10.000
Σύνολο:
30.000
20.000
10.000
Σύνολο:
30.000
30.000
Σύνολο:
30.000

σύμφωνα με το
διάταγμα 4524 από
τις 26 Αυγούστου
1942.
Απαλλοτρίωση
χωρίς το υπόγειο
σύμφωνα με το
διάταγμα 4519 από
τις 26 Αυγούστου
1942.
Απαλλοτρίωση
χωρίς τον όροφο
σύμφωνα με το
διάταγμα 4519 από
τις 26 Αυγούστου
1942.
Απαλλοτρίωση του
βυρσοδεψείου και
ενός
οικοπέδου
σύμφωνα με το
διάταγμα 4519 από
τις 26 Αυγούστου
1942.
Απαλλοτρίωση
σύμφωνα με το
διάταγμα 4519 από
τις 26 Αυγούστου
1942.
Απαλλοτρίωση
σύμφωνα με το
διάταγμα 4519 από
τις 26 Αυγούστου
1942.
Απαλλοτρίωση
σύμφωνα με το
διάταγμα 4519 από
τις 26 Αυγούστου
1942.
Απαλλοτρίωση
σύμφωνα με το
διάταγμα 4519 από
τις 26 Αυγούστου
1942.
Απαλλοτρίωση
σύμφωνα με το
διάταγμα 4519 από
τις 26 Αυγούστου
1942.
Απαλλοτρίωση
σύμφωνα με το
διάταγμα 4519 από
τις 26 Αυγούστου

190/1/996

190/1/934

190/1/946

190/1/994

190/1/1058

190/1/926

190/1/990

190/1/886

190/1/1064
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Ιακώβ Μοσέ Μπενβενίστε (Θεσσαλονίκη 1875Τρεμπλίνκα 1943), πρώην καπνέμπορος και
τώρα άνεργος
((6.12.1942)
Σαλβατόρ Ισάκ Ταραμπουλούς (Καβάλα
1901-Τρεμπλίνκα 1943),
πρώην υπάλληλος σε
κατάστημα και τώρα
άνεργος (7.12.1942)
Ντουντού Μασλιάχ
Ταραμπουλούς (Καβάλα
1909-;), νοικοκυρά
(7.12.1942)

α. ¼ σπιτιού στην οδό Ίλιντεν αρ. 7

13.500
Σύνολο:
13.500

α. ¼ σπιτιού στην οδό 133 (Πτολεμαίου) αρ. 6

12.500
Σύνολο:
12.500

α. ¼ σπιτιού στην οδό 133 (Πτολεμαίου) αρ. 6

12.500
Σύνολο:
12.500

43

Ντανιέλ Ισάκ Ταραμπουλούς (Καβάλα
1910-Τρεμπλίνκα 1943),
σιδεράς (9.12.1942)

α. ¼ σπιτιού στην οδό 133 (Πτολεμαίου) αρ. 6

12.500
Σύνολο:
12.500

44

Ρόζα Ισάκ Ταραμπουλούς (Καβάλα 1913-;),
νοικοκυρά (8.12.1942)

α. ¼ σπιτιού στην οδό 133 (Πτολεμαίου) αρ. 6

12.500
Σύνολο:
12.500

45

Νταβίντ Γιοσέφ Μεβοράχ (Καβάλα 1910Τρεμπλίνκα 1943), πρώην πλανόδιος έμπορος
και τώρα άνεργος
(9.12.1942)
Ντουντού Αβραάμ Ναρ
(Κομοτηνή 1893Τρεμπλίνκα 1943), χήρα,
νοικοκυρά (10.12.1942)

α. ½ αποθήκης στην οδό 46 (Κοράνου) αρ. 21

10.000
Σύνολο:
10.000

α. ¾ σπιτιού στην οδό 84 αρ. 72 στην
Κομοτηνή

7.500
Σύνολο:
7.500

Γιοσέφ Σαφάτ Τζιβρέ
(Διδυμότειχο, 1898-;),
πρώην βοηθός φαρμακοποιού και τώρα άνεργος (9.12.1942)

α. Σπίτι στην οδό 43 (Αμύντα) αρ. 61

----------------

41

42

46

47

1942.
Απαλλοτρίωση
σύμφωνα με το
διάταγμα 4519 από
τις 26 Αυγούστου
1942.

190/1/931

Απαλλοτρίωση
χωρίς το υπόγειο
σύμφωνα με το
διάταγμα 4519 από
τις 26 Αυγούστου
1942.
Απαλλοτρίωση
χωρίς το υπόγειο
σύμφωνα με το
διάταγμα 4519 από
τις 26 Αυγούστου
1942.
Απαλλοτρίωση
χωρίς το υπόγειο
σύμφωνα με το
διάταγμα 4519 από
τις 26 Αυγούστου
1942.
Απαλλοτρίωση
χωρίς το υπόγειο
σύμφωνα με το
διάταγμα 4519 από
τις 26 Αυγούστου
1942.
Απαλλοτρίωση
σύμφωνα με το
διάταγμα 4519 από
τις 26 Αυγούστου
1942.

190/1/925

Απαλλοτρίωση
σύμφωνα με το
διάταγμα 4738 από
τις 9 Σεπτεμβρίου
1942.
Απαλλοτρίωση
χωρίς τον πρώτο
όροφο σύμφωνα με
το διάταγμα 4519
από τις 26 Αυγούστου 1942. Δεν
αναφέρεται η αξία
του ακινήτου

190/1/1074

190/1/987

190/1/1094

190/1/1095

190/1/955

190/1/1063

769

770

