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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται το ζήτημα της ναζιστικής προπαγάνδας 

στο χώρο της Μακεδονίας την περίοδο 1941-1944. Συγκεκριμένα έχει ως στόχο την 

κατανόηση των μηχανισμών προπαγάνδας και τον εντοπισμό των μέσων άσκησής της σε 

διάφορα επίπεδα, όπως στην ελληνική πολιτική διοίκηση, στον κατοχικό Τύπο, στον χώρο 

του πολιτισμού, καθώς και στο καθεαυτό προνομιακό πεδίο που δεν ήταν άλλο από τη 

διεξαγωγή του πολέμου εντός και εκτός Ελλάδας. Περεταίρω θα διερευνηθεί κατά πόσο η 

γερμανική προπαγάνδα ήταν αποτελεσματική και είχε απήχηση στην ελληνική κοινωνία. Η 

προπαγανδιστική διοργάνωση της έκθεσης «Ο Σοβιετικός Παράδεισος» εξυπηρετούσε τις 

«ανάγκες» της διεξαγωγής ενός αντικομμουνιστικού αγώνα, έχοντας ήδη μεταστρέψει το 

δίπολο «φασισμός-αντιφασισμός» σε κομμουνισμό-αντικομμουνισμό. Στο εσωτερικό, ο 

πόλεμος εναντίον του αντιστασιακού κινήματος και κατά των φυλετικών εχθρών του Γ΄ Ράιχ, 

προβλήθηκε μέσα από τον προπαγανδιστικό μηχανισμό με όρους που σε κάθε περίπτωση 

εκπλήρωναν τους γερμανικούς στόχους: της αποκατάστασης της «τάξης και ασφάλειας» και 

της εξόντωσης του εβραϊκού πληθυσμού, κινητοποιώντας για το τελευταίο τα αντισημιτικά 

αντανακλαστικά ενός τμήματος του πληθυσμού. Στην προσπάθεια αυτή του οργανωμένου 

προπαγανδιστικού μηχανισμού δεν έμεινε αμέτοχος όπως αποδεικνύεται ο τοπικός 

δοσιλογικός Τύπος και η «έρπουσα δημοσιογραφία» της εποχής. 

Πολλοί ιστορικοί, μελετητές και συγγραφείς προσπάθησαν μέσα από τα έργα τους να 

ερμηνεύσουν και να αποκωδικοποιήσουν τους μηχανισμούς που κινητοποίησε η ναζιστική 

προπαγάνδα, γεγονός που βοήθησε στην ομαλή διεξαγωγή της έρευνας και στην εκπόνηση 

της διπλωματικής αυτής εργασίας. Κρίθηκε επομένως απαραίτητη η επίσκεψη σε  

βιβλιοθήκες (πανεπιστημιακές, δημοτικές, ερευνητικών κέντρων κλπ.), όπου και εντοπίστηκε 

η υπάρχουσα βιβλιογραφία, με την συμβολή της οποίας μπόρεσαν ν’ απαντηθούν τα 

ερευνητικά ερωτήματα, καθώς επίσης και κατά πόσο η άσκηση της προπαγάνδας αυτής είχε 

αποτελέσματα στο ευρή κοινό. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η συνεισφορά και η αξιοποίηση του 

αρχειακού υλικού, καθώς επίσης και η αποδελτίωση των κατοχικών εφημερίδων της 

περιόδου, Νέα Ευρώπη και Απογευματινή, οι οποίες προσφέρουν σημαντικές πληροφορίες για 

τις πολιτικές στοχεύσεις των αρθρογράφων-συνεργατών των γερμανικών αρχών.  
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Αναμφίβολα, το συνολικό έργο του ιστορικού Χάγκεν Φλάισερ ανοίγει τον δρόμο στους 

νέους ερευνητές για την μελέτη της κατοχικής περιόδου στην Ελλάδα. Συνεπώς, κρίθηκε 

σημαντική η μελέτη του δίτομου έργου του Στέμμα και Σβάστικα. Η Ελλάδα της κατοχής και 

της Αντίστασης 1941-1944, καθώς επίσης και το άρθρο του σε συλλογικό τόμο «Η ναζιστική 

προπαγάνδα στην Κατοχή: ένα διφορούμενο όπλο», Η Ελλάδα 1936-44. Δικτατορία – κατοχή 

– αντίσταση, το οποίο εκτός των διαφωτιστικών πληροφοριών για την προπαγανδιστική 

πολιτική των Γερμανών, σκιαγραφεί τις σχέσεις τους με τις Μεγάλες Δυνάμεις, καθώς και τις 

πολύπλευρες στοχεύσεις της γερμανικής πλευράς. Επιπλέον, τα έργα του Mark Mazower, 

Θεσσαλονίκη η πόλη των φαντασμάτων και  Στην Ελλάδα του Χίτλερ. Η εμπειρία της Κατοχής, 

συνέβαλαν στην κατανόηση των συνθηκών που επικρατούσαν την δεδομένη χρονική στιγμή 

στην Θεσσαλονίκη. Ιδιαίτερα κατατοπιστικό υπήρξε το πρόσφατο άρθρο της Αλεξάνδρας 

Πατρικίου στο επιστημονικό περιοδικό Ίστωρ 15 (2009), «Η Ευρώπη της Νέας Ευρώπης: 

Απεικονίσεις της Γηραιάς Ηπείρου σε μια δοσιλογική εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, 1941-

1944», που συμβάλλει στην κατανόηση της γερμανικής προπαγάνδας μέσα από τον 

δοσιλογικό Τύπο, αλλά και του Μανώλη Κανδυλάκη, Εφημεριδογραφία της Θεσσαλονίκης, 

Συμβολή στην Ιστορία του Τύπου, 1923-1941, απ’ όπου αντλήθηκαν πληροφορίες κυρίως για 

το δοσίλογο δημοσιογραφικό χώρο. Γενικότερα, για τη γερμανική προπαγάνδα και τους 

μηχανισμούς που αυτή επιστράτευσε υπάρχει διαθέσιμη βιβλιογραφία, όπως το πολύτιμο 

έργο του Aristotle Kallis., Nazi propaganda and the Second World War, όπου παρουσιάζεται 

η εξελικτική της πορεία. 

Για την ανάδειξη και κατανόηση των μηχανισμών της γερμανικής προπαγάνδας και για 

την απήχηση που αυτοί είχαν στην ελληνική κοινωνία, αξιοποιήθηκαν περαιτέρω αρχειακές 

πηγές. Ειδικότερα, διεξήχθη έρευνα στα αρχεία της Θεσσαλονίκης, όπως στα Γενικά Αρχεία 

του Κράτους -  Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας (ΓΑΚ, ΙΑΜ), όπου εντοπίστηκε σε ψηφιακή 

μορφή αρχειοθετημένο ηλεκτρονικά υλικό από την δίκη των δοσίλογων δημοσιογράφων της 

πόλης, στο πλαίσιο των δικών του Ειδικού Δικαστηρίου Δοσιλόγων, το οποίο υπήρξε 

ιδιαίτερα χρήσιμο. Ακόμη, απαραίτητη υπήρξε η επίσκεψη στο Κέντρο Ιστορίας 

Θεσσαλονίκης (ΚΙΘ), όπου εντοπίστηκε υλικό που αφορούσε τις σχέσεις της ελληνικής 

διοίκησης και πιο συγκεκριμένα αποφάσεις του Δήμου και της Γενικής Διοικήσεως 

Μακεδονίας χρήσιμες για την κατανόηση του βαθμού εξάρτησης και συνεργασίας με τις 

δυνάμεις Κατοχής. Στο συγκεκριμένο αρχείο πρέπει να σημειωθεί πως απόκεινται πολλοί 

φάκελοι με υπέρογκο υλικό για την εβραϊκή κοινότητα. Αντίστοιχα, στον Δήμο 

Θεσσαλονίκης διεξήχθη έρευνα στα Πρακτικά Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του 
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Δήμου, ωστόσο τα αρχειακά «ευρήματα» ήταν ελάχιστα. Επιπλέον, κρίθηκε απαραίτητη για 

την έρευνα η μελέτη του Αρχείου της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης, αλλά και 

αξιοποιήθηκε πρωτογενές υλικό από τα γερμανικά αρχεία, τα οποία προήλθαν από την 

έρευνα του προσωπικού αρχείου του Στράτου Δορδανά, τον οποίο και ευχαριστώ. 

Συμπληρωματικά, μελετήθηκαν πρακτικά συνεδρίων αλλά και αναζητήθηκε διαθέσιμο 

οπτικοακουστικό υλικό από διαδικτυακές πηγές και ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες. 

Η δομή της εργασίας αποτελείται από τέσσερα θεματικά κεφάλαια. Έπειτα από μια 

σύντομη εισαγωγή για την οργάνωση της ναζιστικής προπαγάνδας στο Ράιχ και για τους 

μηχανισμούς που αυτή κινητοποιεί, στο πρώτο κεφάλαιο αναλύεται η ναζιστική προπαγάνδα 

στον ελληνικό χώρο. Συγκεκριμένα εξετάζονται ποια ήταν τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν 

για την διάδοσή της και ποιοί ήταν οι συμμετέχοντες, καθώς και αυτοί που στοχοποίησε ως 

εχθρούς η ναζιστική προπαγάνδα, και ποιές ήταν οι διακυμάνσεις της με βάση τις διεθνείς 

αλλά και εσωτερικές εξελίξεις, είναι μερικά από τα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η πολύκροτη προπαγανδιστική έκθεση «Ο 

Σοβιετικός Παράδεισος» που λειτούργησε αρχικά ως προπαγανδιστικό εργαλείο στα χέρια 

των Γερμανών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Η πρώτη έκθεση έλαβε χώρα το 1942 στο 

Βερολίνο και τη Βιέννη και είχε αντι-μπολσεβικικό χαρακτήρα, αιτιολογώντας με τον τρόπο 

αυτό στο γερμανικό λαό την επίθεση του Ράιχ κατά της Σοβιετικής Ένωσης το προηγούμενο 

έτος, ενώ μετέπειτα περιόδευσε και σε άλλες κατεχόμενες χώρες. Ένα χρόνο αργότερα και 

παρά την ήττα της Βέρμαχτ στο Στάλινγκραντ, «Ο Σοβιετικός Παράδεισος» περιόδευσε για 

την χρήση «εσωτερικής προπαγάνδας» σε αρκετές πόλεις της Μακεδονίας, όπου ήταν έκδηλο 

το αντιστασιακό κίνημα, στοχοποιώντας με τον τρόπο αυτό τον κομμουνισμό. Στην προβολή 

διαφήμισης της έκθεσης και στην προπαγανδιστική στοχοθεσία των γερμανικών αρχών 

συνέβαλε ιδιαίτερα ο Τύπος μέσα από καθημερινές ανακοινώσεις και ομιλίες ενίοτε  

φανατικών αντικομμουνιστών. Ωστόσο, μόνο τυχαίο δεν ήταν το γεγονός ότι η διοργάνωση 

της έκθεσης συνέπεσε χρονικά με την εφαρμογή των αντισημητικών μέτρων και την 

εκτόπιση της εβραϊκής κοινότητας από την πόλη. 

Διαδοχικά το τρίτο κεφάλαιο επικεντρώνεται στον έντυπο φιλοναζιστικό λόγο της 

Θεσσαλονίκης. Μέσα από τις εφημερίδες - φερέφωνα του γερμανικού καθεστώτος, Νέα 

Ευρώπη και Απογευματινή ο γερμανικός μηχανισμός μπορούσε να ελέγχει τις ειδήσεις και τις 

πληροφορίες που μεταφέρονταν στο κοινό. Οι δημοσιογράφοι των δύο εφημερίδων ωστόσο 

ξεπέρασαν τα όρια της επιβαλλόμενης λογοκρισίας και ηθελημένα ενέδωσαν φανατισμένοι 
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στο παιχνίδι της ναζιστικής προπαγάνδας, δημοσιεύοντας άρθρα υπέρ του Ράιχ, των ηγετικών 

στελεχών και εκθειάζοντας παράλληλα την εθνικοσοσιαλιστική θεωρία. 

Στο τελευταίο κεφάλαιο της παρούσας έρευνας γίνεται προσπάθεια να αναλυθεί η 

οργανωμένη φυλετική προπαγάνδα των γερμανικών αρχών μέσα κυρίως από τον δοσιλογικό 

Τύπο. Με την απόφαση της «Τελικής Λύσης» από τη ναζιστική ηγεσία, στο στόχαστρό τους 

βρέθηκε ο εβραϊκός πληθυσμός της πόλης, ενώ τα αντιεβραϊκά μέτρα που εφαρμόστηκαν 

εναντίον της κοινότητας, ενισχύθηκαν παράλληλα από εκκολαπτόμενα αντιεβραϊκά 

αισθήματα του τοπικού πληθυσμού που συμμερίζονταν τις φυλετικές θεωρίες της 

«ευγονικής» και προέρχονταν από ένα όχι και τόσο μακρινό παρελθόν. Τέλος, μετά τα 

συμπεράσματα ακολουθεί παράρτημα με χαρακτηριστικές φωτογραφίες και καρτ ποστάλ που 

έχουν αντληθεί από το διαδίκτυο σχετικά με την έκθεση ο «Σοβιετικός Παράδεισος», καθώς 

και αφίσες, γελοιογραφίες και φωτογραφίες από τον ελληνικό δοσιλογικό Τύπο. 

Για την ολοκλήρωση της διπλωματικής εργασίας οφείλω να ευχαριστήσω τον δάσκαλο 

μου Δορδανά Στράτο, γιατί χωρίς την επιστημονική του καθοδήγηση και την υπομονή που 

επέδειξε απέναντί μου, δεν θα τα είχα καταφέρει. Επίσης ευχαριστώ όλους όσοι δέχθηκαν να 

με βοηθήσουν από οποιαδήποτε θέση και με οποιονδήποτε τρόπο στην ολοκλήρωση της 

έρευνας αυτής. Ακόμη, νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω τους συμφοιτητές μου που όλο 

αυτό το διάστημα βαδίζαμε μαζί στον ίδιο δρόμο. Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω στις φίλες 

μου Κατερίνα και Νόπη για την επιμέλεια του κειμένου και την πολύτιμη βοήθεια που μου 

πρόσφεραν και τον Θάνο για τις στοχευμένες παρατηρήσεις του. Θα ήθελα τέλος να 

αφιερώσω τις τελευταίες σειρές στην οικογένεια μου που με την αγάπη της, την υλική και 

ηθική της συμπαράσταση μπόρεσα να καταφέρω τα ελάχιστα που έχω πετύχει έως σήμερα. 

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συντροφό μου για την αγάπη του και την αμέριστη 

στήριξη του όλο αυτό το διάστημα. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Ο όρος της προπαγάνδας έχει μελετηθεί και αναλυθεί μέχρι σήμερα από πλήθος 

ακαδημαϊκών, συγγραφέων και στοχαστών όπως ο E. L Bernays ή ο G. Orwell , ο καθένας εκ 

των οποίων προσπάθησε να εισάγει μια ξεχωριστή ερμηνεία και να προσδώσει νέα 

χαρακτηριστικά. Η έννοια της προπαγάνδας χρησιμοποιείται σήμερα για να υποδηλώσει τη 

συστηματική διάδοση ιδεών, αντιλήψεων ή απόψεων σε όλους τους τομείς της κοινωνίας 

(πολιτική, θρησκεία, πολιτισμός, εκπαίδευση κτλ.) με σκοπό να επηρεάσει την κοινή γνώμη 

και να διαμορφώσει απόψεις μέσω της διαστρέβλωσης της αλήθειας ή της ελλιπούς διάδοσης 

πληροφοριών.1 Το ολοκληρωτικό κράτος του Hitler, χρησιμοποίησε την προπαγάνδα ως 

εργαλείο επιβολής στον γερμανικό λαό, μέσω της χειραγώγησης της κοινής γνώμης, 

προσπαθώντας να επιτύχει την απόλυτη αφοσίωση του στο Ράιχ και παράλληλα 

προετοιμάζοντας τον ψυχολογικά για έναν επικείμενο πόλεμο. Κεντρικό ρόλο στη διεξαγωγή 

της προπαγάνδας είχε το ιδεολογικό υπόβαθρο του ναζισμού, όπως ήταν ο εθνικισμός, ο 

αντικομουνισμός και ο αντισημιτισμός. 

Το Ναζιστικό Κόμμα (NSDAP) χειρίστηκε την προπαγάνδα με ιδιαίτερη δεξιοτεχνία 

μετατρέποντας την σε επιστήμη, την ανάγκη της οποίας είχε αντιληφθεί από πολύ νωρίς ο 

δημαγωγός της Adolf Hitler.  Τα πρώτα διατάγματα του υπουργείου Εσωτερικών, μετά την 

άνοδο του Hitler στην εξουσία, στόχευαν στην καταστολή της ελευθερίας του Τύπου μέσω 

της λογοκρισίας. Επομένως, αντίπαλες ιδεολογικά και πολιτικά  εφημερίδες έκλεισαν, καθώς 

απαγορεύτηκε η κυκλοφορία τους, ενώ τα τυπογραφία καταλήφθηκαν από τους Ναζί. Στόχος 

της ναζιστικής κυβέρνησης ήταν η εκδίωξη των κομμουνιστών και των Εβραίων από τα μέσα 

ενημέρωσης.2 Όργανο που εξυπηρετούσε και υμνούσε τη ναζιστική κυβέρνηση υπήρξε στο 

εξής η Volkischer Beobachter (Λαϊκός Παρατηρητής), αλλά και άλλες εφημερίδες όπως το 

DeutscherWehrgeist (Γερμανικό Στρατιωτικό Πνεύμα), το Der Sturmer (Ο Επιθετικός), Der 

Angriff (Η Επίθεση) και τέλος το στρατιωτικό περιοδικό Signal (Σύνθημα). Ειδικότερα, το 

τελευταίο ήταν έντυπο ενημερωτικό περιοδικό, το οποίο εκδίδονταν και στις κατεχόμενες 

χώρες, όπως στη περίπτωση της Ελλάδας, όπου εξυμνούνταν τα κατορθώματα του 

γερμανικού στρατού.  

                                                             
1E.L. Bernays, Προπαγάνδα, μετάφρ. Δ. Ταννής, Εκδόσεις Νεφέλη, Αθήνα 2015, σσ. 114-143, 189-199. 
2R. Lionel, Ναζισμός και Κουλτούρα, μετάφρ. Λ. Αβαγιάνου, Εκδόσεις Αστάρτη, Αθήνα 1999, σ.79. 
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Κατόπιν εντολής του Hitler τον Μάρτιο του 1933 συγκροτήθηκε το υπουργείο Διαφώτισης 

και Προπαγάνδας του Γ΄ Ράιχ, υπό τον έλεγχο ενός ανθρώπου που έχει ταυτιστεί έως σήμερα 

με την αρνητική χρήση του όρου προπαγάνδα, του Joseph Goebbels. Μέσα από το καθεστώς 

λογοκρισίας που είχε επιβάλει το ναζιστικό καθεστώς, ο Goebbels είχε υπό τον πλήρη έλεγχό 

του τον Τύπο και το ραδιόφωνο, τον καλλιτεχνικό χώρο, ενώ σε λογοκρισία υπόκεινται και 

τα λογοτεχνικά βιβλία. Για τις μεθόδους και τον σκοπό της προπαγάνδας έκανε λόγο ο ίδιος ο 

Hitler μέσα από το έργο του «Ο Αγών μου», τονίζοντας πως καθήκον της οργάνωσης ήταν να 

αγωνιστεί, ώστε να επιτύχει τον οριστικό θρίαμβο της μέσω της συνεχούς επανάληψης ιδεών 

και απόψεων ακόμη και στα πιο απλά πράγματα, κινητοποιώντας παράλληλα κάποια μέσα 

για την άμεση διάδοση τους.3 Τα μέσα αυτά δεν ήταν άλλα από τον Τύπο, το ραδιόφωνο, 

αλλά και οι καθημερινές εικόνες στον δημόσιο χώρο προβολής, όπως αφίσες, πλακάτ, 

σύμβολα και διαφημίσεις.4 Επίσης, το Εθνικοσοσιαλιστικό Κόμμα έδειξε ιδιαίτερη προσοχή 

στον τομέα της τέχνης, χρησιμοποιώντας την ως το κύριο προπαγανδιστικό μέσον στην 

επιβολή της ναζιστικής ιδεολογίας. Αρχικό πλάνο ήταν είτε η απομάκρυνση, είτε η 

ευθυγράμμιση των σχολών, των εκπαιδευτικών, των συγγραφέων, των λογοτεχνών και όλων 

των καλλιτεχνών στις θεωρίες του παγγερμανισμού και της ευγονικής.5 

Το υπουργείο του Goebbels ήταν το επίσημο όργανο ολοκληρωτισμού των Ναζί, το οποίο 

ήλεγχε ο,τιδήποτε σχετίζονταν με την πνευματική δράση, ώστε να ανταποκρίνεται απόλυτα 

στην εθνικοσοσιαλιστική θεωρία. Για το λόγο αυτό ιδρύθηκε το Επιμελητήριο της 

Κουλτούρας τον Σεπτέμβριο του 1933, το οποίο υπήρξε όργανο καταπίεσης, επιδιώκοντας 

την υποδούλωση και την ομοιομορφοποίηση του πνεύματος.6 

Ο κινηματογράφος υπήρξε αναμφίβολα ένας από τους μηχανισμούς που εκμεταλλεύτηκαν 

ευρέως οι Ναζί για τη διάδοση της προπαγάνδας, προσαρμόζοντας τον σαφώς στα δεδομένα 

της εθνικοσοσιαλιστικής κυβέρνησης. Αρκετοί ηθοποιοί, σκηνοθέτες και τεχνικοί 

εγκατέλειψαν τη χώρα, αλλά κάποιοι προσαρμόστηκαν στα νέα δεδομένα. Εβραίοι και 

κομμουνιστές εκδιώχθηκαν και η αρμόδια παραγωγή που είχε αναλάβει το γύρισμα ταινιών 

ήταν η UFA, ενώ ιδρύθηκε και η Σχολή Κινηματογράφου (Deutsche Film Akademie) που 

υπαγόταν στη δικαιοδοσία του υπουργείου Προπαγάνδας. Στα ναζιστικά δεδομένα 

                                                             
3Αδόλφος  Χίτλερ, Ο Αγών μου, μετάφρ. Α. Πάγκαλος και Δ. Κωστένελος, τόμ. Β΄, Εκδόσεις Ζάρβανος, 

Αθήνα 2006, σ.218. 
4Σύμβολα όπως, η σημαία με τη σβάστικα ή το λατινικό V, από τη λατινική λέξη Victoria δηλαδή νίκη. 
5Για παράδειγμα η κατάργηση του Bauhaus, αλλά και η εκδίωξη εβραίων καθηγητών και καλλιτεχνών 

από τις θέσεις τους. 
6Lionel, ό.π., σσ. 102-106. 
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προσαρμόστηκαν σκηνοθέτες όπως η Leni Riefenstahl, η οποία μάλιστα διακρίθηκε για το 

γύρισμα του προπαγανδιστικού ντοκιμαντέρ «Ο θρίαμβος της θέλησης» με αφορμή το 

συνέδριο του ναζιστικού κόμματος στη Νυρεμβέργη το 1934, αλλά και για την ταινία «Οι 

θεοί του Σταδίου» στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 1936.7 

Στις κατεχόμενες χώρες η ναζιστική προπαγάνδα δε στηριζόταν αποκλειστικά στις ταινίες 

της UFA, όσο στα επίκαιρα που παρουσίαζαν τις νίκες, όπου πανηγυρίζονταν τα 

κατορθώματα της Wehrmacht και της Luftwaffe συνοδευόμενες από στρατιωτικούς ύμνους 

και εμβατήρια και αποθεώνοντας τις πολεμικές αρετές των γερμανών στρατιωτών. Μία από 

αυτές τις προπαγανδιστικές ταινίες υπήρξε «η Νίκη στο Δυτικό Μέτωπο», η οποία 

προβλήθηκε και στην κατεχόμενη Ελλάδα, παρουσιάζοντας τους Γερμανούς ως τους νικητές 

στη «Νέα Ευρώπη», μέσα από εικόνες οι οποίες απάλλασσαν τον θεατή από κάθε ενδοιασμό 

αναφορικά με την εγκυρότητα όσων έβλεπε. Αντίστοιχα, και στο θέατρο επιβλήθηκε από το 

ναζιστικό καθεστώς λογοκρισία, με τον αποκλεισμό θεματολογίας έργων αλλά και ηθοποιών. 

Στο στόχαστρο βέβαια πάλι βρέθηκαν οι Εβραίοι, ενώ στα κατεχόμενα εδάφη, όπως και στη 

περίπτωση του κινηματογράφου, γερμανικοί θίασοι ή παραγωγές προωθούσαν έργα 

γερμανών καλλιτεχνών και σεναριογράφων.8 

Ενέργεια που υποδηλώνει την προσπάθεια για τον πλήρη έλεγχο που επέβαλε η ναζιστική 

εξουσία στον χώρο των γραμμάτων και την υποδούλωση του πνεύματος ήταν η καύση 

βιβλίων στην πλατεία της Όπερας στο Βερολίνο, στις 10 Μαΐου το 1933. Πρόκειται για 

τελετουργικό, υποκινούμενο από φοιτητές και φανατισμένους εθνικοσοσιαλιστές, σύμφωνα 

με το οποίο καταστράφηκαν περίπου 25.000 βιβλία. Αναμφίβολα θύμιζε θυσία, 

συνοδευόμενη παράλληλα με φανατικές πατριωτικές ομιλίες, συνθήματα, σημαίες, 

τελετουργική μουσική και λαμπαδηφόρους.  

Παρόμοιες τελετές οργάνωνε και η Χιτλερική Νεολαία (Hitlerjugend), η οποία είχε 

οργανωθεί από τους Ναζί με σκοπό οι νέοι να γαλουχηθούν με τα εθνικοσοσιαλιστικά 

πρότυπα. Η οργάνωση αποτελούμενη από τα γυναικεία και αντίστοιχα από τα ανδρικά 

τμήματα, είχε αναλάβει την εκπαίδευση των Αρίων νέων, αποτρέποντας από τυχόν 

εξωτερικές επιρροές. Στην πραγματικότητα η Χιτλερική Νεολαία ήταν υποταγμένη σε 

μιλιταριστικά πρότυπα σύμφωνα με τον «σπαρτιατικό» τρόπο διαπαιδαγώγησης και στόχος 

                                                             
7J. Chapoutot, Ο Εθνικοσοσιαλισμός και η Αρχαιότητα, μετάφρ. Γ. Καράμπελας, Εκδόσεις Πόλις, Αθήνα 

2012, σ. 249. 
8Βλ. Διαφημίσεις θεάτρου και κινηματογράφου στην εφημερίδα Νέα Ευρώπη καθ’όλη τη διάρκεια της 

Κατοχής. 
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της υπήρξε η φυλετική και η σωματική αγωγή βάσει της ναζιστικής θεωρίας. Έτσι, η γυναίκα 

θα εκπλήρωνε το σκοπό της γεννώντας υγιή παιδιά, αλλά και οι άνδρες θα επάνδρωναν τον 

στρατό για την απόκτηση του «Ζωτικού χώρου» (“Lebensraum”). Η απασχόλησή τους με 

εξωσχολικές δραστηριότητες, όπως ήταν οι γυμναστικές επιδείξεις ή η κατήχηση 

ανταποκρίνονταν στον αυτοσκοπό της πολιτισμικής προπαγάνδας, την αδυναμία της σκέψης 

και της αντίδρασης. Η πολιτισμική επιβολή στο γερμανικό λαό επετεύχθη ωστόσο και μέσω 

της εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα Lebensborn είχε στόχο την σωματική και ιδεολογική 

προετοιμασία παιδιών με «άρια χαρακτηριστικά», μεριμνώντας με το τρόπο αυτό για τη νέα 

γενεά ψηφοφόρων και μελλοντικών πολιτικών, ενώ στην εκπαίδευση τους συνέβαλαν και 

κλασικά ρομαντικά παραμύθια του 19ου αιώνα, όπως των αδελφών Grimm, ως διηγήματα του 

λαογραφικού παρελθόντος με εθνικιστικά χαρακτηριστικά.9 

Στη διάδοση της ναζιστικής προπαγάνδας διαδραμάτισαν καθημερινές εκφράσεις με 

συνθήματα και καθορισμένη φρασεολογία, όπως το γνωστό ναζιστικό σύνθημα χαιρετισμού 

«Heil Hitler», δείγμα προσωπολατρίας του ολοκληρωτισμού που είχε επιβάλει το ναζιστικό 

κόμμα. Ακόμη τα σύμβολα που χρησιμοποιούσε το ναζιστικό καθεστώς, όπως ο αγκυλωτός 

σταυρός, ο αετός, οι πυρσοί σύμβολα ισχύς και δύναμης, αλλά και σύμβολα επί του εχθρού, 

όπως το λατινικό γράμμα V από τη λέξη «Victoria» (νίκη), ενίσχυαν και ισχυροποιούσαν το 

εσωτερικό μέτωπο στη διεθνή σκηνή, αποβλέποντας σε προσκείμενη νίκη του Ράιχ επί των 

ξένων Δυνάμεων.10 

Η ναζιστική προπαγάνδα πέρα από τη λογοκρισία στηρίχθηκε στη ψυχολογική βία, μέσω 

του φόβου και της συνεχούς τρομοκρατίας. Για την εσωτερική προπαγάνδα, εντός των τειχών 

του Γ΄Ράιχ, η οργάνωση μεγάλων ομιλιών των ηγετικών μελών του ναζισμού και η 

εκφώνησή τους σε κεντρικά σημεία των αστικών κέντρων, οι σημαιοστολισμοί, οι 

λαμπαδηφορίες, οι στρατιωτικές παρελάσεις και οι γυμναστικές επιδείξεις ήταν οργανωμένες 

στα πρότυπα της ναζιστικής ιδεολογίας με απώτερο σκοπό τον εκναζισμό (“gleichschaltung”) 

και την ανύψωση του γερμανικού έθνους. Στην περίπτωση ωστόσο της «εξωτερικής» 

πολεμικής προπαγάνδας το εθνικοσοσιαλιστικό κράτος πρόβαλε συνεχώς μέσα από 

παρελάσεις, στρατιωτικές επιδείξεις και εκθέσεις τον σύγχρονο στρατιωτικό του εξοπλισμό, 

εξιδανικεύοντας έτσι το Ράιχ ως τη μεγάλη στρατιωτική δύναμη της Ευρώπης.11 

                                                             
9J. R. Evans, Το Γ Ράιχ στην εξουσία, μετάφρ. Κ. Αντύπος, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2014, σσ.285-

287. 
10Νέα Ευρώπη, 29 Ιουλίου 1941. 
11Lionel, ό.π., σσ.87. 
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Πέρα βέβαια από την πολιτιστική προπαγάνδα και τον έλεγχο που επέβαλε στο γερμανικό 

λαό το ναζιστικό κόμμα μετά την αναρρίχηση του στην εξουσία, στο πλαίσιο της εξωτερικής 

πολιτικής εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο την Kulturpolitik του προηγούμενου καθεστώτος, 

λειτουργώντας ως γέφυρα στις μελλοντικές επεκτατικές βλέψεις του εθνικοσοσιαλιστικού 

κόμματος. Το ναζιστικό καθεστώς ασχολήθηκε με την προώθηση της γερμανικής γλώσσας 

και άλλων πολιτισμικών επιρροών που θα λειτουργούσαν ως μηχανισμοί στην ευρύτερη 

πολιτικό-οικονομική εξάπλωση. Η δημιουργία εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ήταν μια από της 

πρώτες ενέργειες, όπως υπήρξαν αντίστοιχα, η ίδρυση Γερμανικών Σχολών στην Αθήνα και 

στην Θεσσαλονίκη, αλλά και η εισαγωγή της γερμανικής γλώσσας στο Πανεπιστήμιο των 

Αθηνών. Ακόμη, στο πλαίσιο της πολιτιστικής προπαγάνδας που προωθούσε το Βερολίνο 

χρησιμοποιήθηκε από το υπουργείο Εξωτερικών, το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο, το 

οποίο υιοθέτησε τα πρότυπα της επεκτατικής γαλλικής προπαγάνδας του πνεύματος.12 

Το αποκορύφωμα της εθνικοσοσιαλιστικής προπαγάνδας ωστόσο, υπήρξαν οι Ολυμπιακοί 

Αγώνες το καλοκαίρι του 1936. Η ναζιστική κυβέρνηση θεώρησε τη στιγμή ως «ευκαιρία» 

για τη βελτίωση της εικόνας της στη διεθνή σκηνή, έπειτα από τα πρώτα προγκρόμ που είχαν 

σημειωθεί, αλλά και την ανακατάληψη της Ρηνανίας. Έτσι, ο αντισημιτισμός επικαλύφτηκε 

από τη φιλοξενία των αγώνων και ο προπαγανδιστικός μηχανισμός επιστράτευσε κάθε μέσον 

ώστε να παρουσιαστεί η Γερμανία εθνικά ενωμένη και διεθνώς ισχυρή δύναμη. Το χιτλερικό 

καθεστώς άδραξε την ευκαιρία διαδίδοντας ιδέες του ναζισμού και τονίζοντας την ιδεολογική 

του υπεροχή. Προσπάθησε να αποδείξει ότι ο ευρωπαϊκός πολιτισμός ήταν συνέχεια των 

αρχαίων πολιτισμών (ελληνικού και ρωμαϊκού) μέσω της «γερμανικότητας», γεγονός που 

δικαιολόγησε και την ηγεμονική θέση της Γερμανίας επί της Ευρώπης. Κατά τη διάρκεια των 

αγώνων οι σημαίες με τη σβάστικα, έμβλημα του ναζιστικού κράτους, ήταν τοποθετημένες 

στο στάδιο αλλά και σε κάθε μνημείο. Εορταστικές εκδηλώσεις οργανώθηκαν σε σημεία του 

Βερολίνου, με συνοδεία κλασικής μουσικής που θύμιζε στρατιωτικό εμβατήριο. Από την 

άλλη οι αντιεβραϊκές πινακίδες είχαν αφαιρεθεί από τα καταστήματα προσωρινά, ως δείγμα 

καλής εικόνας στους δημοσιογράφους και απεσταλμένους που είχαν κατακλείσει την πόλη.13 

Η γερμανική προπαγάνδα προώθησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες μέσα από αφίσες σε 

εφημερίδες και περιοδικά, όπου ήταν διάχυτος ο παραλληλισμός της ναζιστικής Γερμανίας με 

                                                             
12Χάγκεν Φλάισερ, «Στρατηγικές πολιτισμικής διείσδυσης των μεγάλων δυνάμεων και ελληνικές 

αντιδράσεις, 1930-1960», Χάγκεν Φλάισερ (επιμ.),  Στην Ελλάδα του 36΄-49΄.  Από την δικτατορία στο 

Εμφύλιο Τομές και Συνέχειες, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 2003, σσ. 87-120. 
13 Chapoutot, ό.π., σ. 249. 
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την αρχαία Ελλάδα. Οι απεικονίσεις αυτές τεκμηρίωναν τη θεωρία για την ανωτερότητα του 

γερμανικού πολιτισμού, ως κληρονόμου της άριας φυλής μέσα από τις στερεοτυπικές 

αντιλήψεις του ξανθού γένους. Παράλληλα, η ταύτιση των αρχαίων πολιτισμών με τους 

σύγχρονους γερμανούς νομιμοποιούσε την επεκτατική πολιτική του «Lebensraum».14 Οι 

συντονισμένες προσπάθειες ανάδειξης των αγώνων, του αρχαίου ελληνικού πνεύματος και 

της ταύτισης του με τον Εθνικοσοσιαλισμό αποτυπώθηκαν και υποστηρίχθηκαν ταυτόχρονα 

κινηματογραφικά με φιλμ από τη γερμανική κυβέρνηση.15 

Θεωρητικοί του ναζισμού υποστήριξαν θεωρίες της ευγονικής, περί ανωτερότητας της 

άριας φυλής, θεματοφύλακας της οποίας υπήρξε ο γερμανικός πολιτισμός. Έτσι, σύμφωνα με 

τη θεωρία τους, ο αρχαίος ελληνικός και κατ’ επέκταση ρωμαϊκός πολιτισμός υπήρξαν 

δημιούργημα των βορείων λαών. Η φυλετική θεωρία του Hans Gunther προσπαθούσε να 

ενώσει με δεσμούς αίματος τους αρχαίους πολιτισμούς με τους Γερμανούς. Η θεωρία αυτή 

βέβαια, συνέβαλε στη δημιουργία ενός νέου γερμανικού κύματος φιλελληνισμού και 

αντίστοιχα φιλογερμανικού στην Ελλάδα. Έτσι, επιστήμονες, ναζιστές φυλετιστές, ιστορικοί 

και αρχαιολόγοι επισκέφτηκαν κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου την Ελλάδα, 

εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον τους για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Μάλιστα, η Γερμανική 

Αρχαιολογική Εταιρεία είχε αναλάβει την ανασκαφή στη αρχαία Ολυμπία υπό την επίβλεψη 

του Hans Schleif. Ωστόσο, η αρχαιολατρία των εθνικοσοσιαλιστών μπορεί να ερμηνευθεί στο 

πλαίσιο της πολιτισμικής προπαγάνδας, καθώς αποσκοπούσε στην φιλειρηνική εικόνα που 

επεδίωκαν να προβάλουν οι Ναζί διεθνώς.16 

Σε αντίθεση όμως με την «εσωτερική» της χρήση, η εφαρμογή της «εξωτερικής» 

προπαγάνδας απέβλεπε στην αποδυνάμωση κάθε αντίπαλου ρεύματος. Στην περίπτωση 

βέβαια των Συμμάχων, η ναζιστική Γερμανία χρησιμοποίησε την αντίπαλη προπαγάνδα ως 

μια προέκταση της δικής της, απαντώντας σε ένα ψέμα με ένα μεγαλύτερο ψέμα (αντι-

προπαγάνδα), προσπαθώντας να αποτρέψει τον γερμανικό λαό και τις κατεχόμενες χώρες από 

το να επηρεαστούν από πληροφορίες των αντιπάλων.  

Σύμφωνα με τον Χάγκεν Φλάισερ, η διάδοση της προπαγάνδας και η εφαρμογή της 

τρομοκρατίας ποικίλλει στις γερμανοκρατούμενες περιοχές. Η ναζιστική προπαγάνδα 

                                                             
14Chapoutot, ό.π., σσ. 226-233 ,  Βλ. επίσης https://encyclopedia.ushmm.org, [ημερομηνία ανάκτησης 5 

Οκτωβρίου 2019]. 
15Olympia: Part 1 Festival of Nations (1938) aka Olympia 1. Teil- Fest der Volker / Nazi Propaganda, 

https://www.youtube.com/watch?v=A4FAoeBJG5E, [ημερομηνία ανάκτησης 5 Οκτωβρίου 2019]. 
16Chapoutot, ό.π., σσ. 230-233. 

https://encyclopedia.ushmm.org/
https://www.youtube.com/watch?v=A4FAoeBJG5E
https://www.youtube.com/watch?v=A4FAoeBJG5E


14 

 

εμφάνιζε διαβαθμίσεις και συντονίζονταν με τις ανάγκες της εξωτερικής πολιτικής. Έτσι, σε 

περιοχές όπως ήταν η Δανία ή το Βέλγιο η διαχείρισή τους ήταν πιο «προνομιούχα», σε 

αντίθεση με τη Πολωνία ή τη Ρωσία όπου επιστρατεύτηκαν όλα τα μέσα της τρομοκρατίας, 

σημειώθηκαν βιαιότητες, εφόσον ο σλαβικός λαός θεωρούνταν «κατώτερος» φυλετικά, 

σύμφωνα με τη ναζιστική ιδεολογία.17 Στο πνεύμα του φιλελληνισμού και φιλογερμανισμού 

που είχε καλλιεργηθεί την προηγούμενη δεκαετία προσπάθησε να στηριχθεί η ναζιστική 

προπαγάνδα στην Ελλάδα, οδηγώντας τη γερμανική διοίκηση σε λάθος εκτιμήσεις. Στην 

περίπτωση της γερμανοκρατούμενης Ελλάδας οι εμπειρίες της Κατοχής σκιαγραφούν την 

τρομοκρατία που χρησιμοποίησαν οι γερμανικές αρχές και οι δοσίλογοι συνεργάτες τους 

έναντι του ελληνικού λαού. Παρά τις όποιες αρχικά αθρόες ελληνόφωνες ανακοινώσεις στο 

Τύπο και το ραδιόφωνο που παρουσίαζαν την Ελλάδα «δέσμια των αγγλικών συνομωσιακών 

συμφερόντων και τους ηγέτες του Ράιχ ως τους απελευθερωτές της», οι Γερμανοί πολύ 

σύντομα ήρθαν αντιμέτωποι με το φαινόμενο της αντίστασης της ελληνικής κοινωνίας και 

την απέχθεια πολλών στα ναζιστικά πρότυπα, γεγονός που τους οδήγησε στο να 

αναπροσαρμόσουν την προπαγάνδα ανάλογα με τις ναζιστικές επιταγές και στοχεύσεις στον 

ελληνικό χώρο, αλλά και την εξέλιξη στα μέτωπα του πολέμου. 

 

 

 

 

 

                                                             
17Χάγκεν Φλάισερ, «Η ναζιστική προπαγάνδα στην Κατοχή: ένα διφορούμενο όπλο», Χ. Φλάισερ, Ν. 

Σβορώνος (επιμ.), Ελλάδα 1936-1944, Δικτατορία, Κατοχή, Αντίσταση, Πρακτικά Α΄ Διεθνούς Συνεδρίου 

Σύγχρονης Ιστορίας, Μορφωτικό Ινστιτούτο Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδος, Αθήνα 1989 , σσ. 358-359. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΕΛΛΑΔΑ. Η 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

1.1. Η οργάνωση της γερμανικής προπαγάνδας και οι ελληνικές αντιδράσεις  

 

Έπειτα από την απόφαση για την εισβολή στα Βαλκάνια, η γερμανική προπαγάνδα 

ανέλαβε δράση μέσω της κινδυνολογίας, καλύπτοντας όλο το στρατηγικό και πολιτικό 

φάσμα, χωρίς όμως να έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στην ελληνική κοινωνία. Κατά την εισβολή 

στην Ελλάδα, στις 6 Απριλίου του 1941, η Wehrmacht μαζί με τον 690ο Λόχο Προπαγάνδας 

προσπάθησε να αποσυντονίσει τις ελληνικές δυνάμεις και να ρίξει το ηθικό του αμυνόμενου 

στρατού που μάχονταν στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Κατόπιν εντολής της ναζιστικής 

ηγεσίας ρίφθηκαν προκηρύξεις δια του αέρος που είχαν ως στόχο τη δημιουργία πανικού και 

σύγχυσης στους έλληνες στρατιώτες και με τις οποίες οι γερμανικές δυνάμεις 

αυτοανακηρύσσονταν απελευθερωτές της Ελλάδας, η οποία υπήρξε «θύμα» της αγγλικής 

ψευδολογίας και συνομωσίας. 

«Έλληνες στρατιώται, ο πόλεμος κατά της Αγγλίας μας ηνάγκασε να 

εισχωρήσωμεν εις την χώραν σας. Δεν ερχόμεθα ως εχθροί αλλ’ ως σύντροφοι, 

έχοντες υπ’ όψει την παλαιάν φιλίαν των λαών μας. Ο νικηφόρος γερμανικός 

στρατός εκτιμά την ανδρείαν σας. Ας μη μείνη άνευ αποτελεσμάτων. Θέσατέ 

της ένα νέον και μεγαλείτερον σκοπόν. Την απελευθέρωσιν της Ευρώπης από 

τους Άγγλους εκμεταλλευτάς. Ελάτε μαζί μας παληκάρια, ελάτε εις τας γραμμάς 

μας, θα σας υποδεχθούμε ως φίλοι και σύντροφοι».18 

 Σύμφωνα με τις υποδείξεις του Υπουργού Προπαγάνδας Joseph Goebbels, η ναζιστική 

ηγεσία έπρεπε να αναμένει αρχικά τις ελληνικές αντιδράσεις και έπειτα η προπαγάνδα να 

ευθυγραμμιστεί ανάλογα με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, γεγονός που μαρτυρά την 

                                                             
18Ελληνικό Λογοτεχνικό Ιστορικό Αρχείο- Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας [ΜΙΕΤ - ΕΛΙΑ], 

Αρχείο Βουλγαρικής Κατοχής και Προπαγάνδας, Υπουργείο Εσωτερικών, φάκ. 1: «Έκθεσις του 

Μητροπολίτου Μαρωνείας και Θάσου περί της δημιουργηθείσης καταστάσεως εν τη Ι. Μητροπόλει μετά 

την Γερμανικήν Στρατιωτικήν Κατοχήν. Α.΄ Γερμανική Στρατιωτική Κατοχή από 6 Απριλίου-20 

Απριλίου 1941». 
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πολυμορφικής της διάσταση.19 Επομένως, οι δηλώσεις του υπουργού όπως, «ουσιαστικά δεν 

έχουμε τίποτε εναντίον σας. Οι Άγγλοι πρέπει να ξεκουμπιστούν, δεν θέλουμε τίποτε άλλο 

από εσάς. Οι Έλληνες πρέπει να καταλάβουν ότι δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στους 

Άγγλους να επαναλάβουν εκεί το πείραμα του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτό πρέπει να 

ξεκαθαριστεί, μετά από αυτό δεν έχουμε τίποτε εναντίον της Ελλάδας», στηρίχθηκαν στο 

ψυχολογικό πόλεμο της γκαιμπελικής προπαγάνδας και ενισχύθηκαν μάλιστα με τις 

παραπλανητικές ειδήσεις που διέδιδε ο γερμανικός πομπός «Πατρίς».20 

Παράλληλα, ως χαρακτηριστικό δείγμα της ναζιστικής προπαγάνδας μπορεί να εκληφθεί ο 

λόγος του Hitler, ο οποίος ως «αναμορφωτής» της «Νέας Ευρώπης» τόνιζε, ότι «οι γερμανοί 

έτρεφαν φιλικά αισθήματα για την Ελλάδα και πως πρόκειται για πόλεμο εναντίον των 

Άγγλων, καθώς η γερμανική επίθεση δεν εστρέφετο εναντίον της Ελλάδας, αλλά αποτελεί 

αποκλειστικός ένα προβλεπτικόν μέτρον εναντίον της απόπειρας την οποίαν έκαμεν η Αγγλία 

όπως επωφεληθή της ιταλο-ελληνικής συρράξεως και εμφωλευθή κρυφίως εις τα 

Βαλκάνια».21 Η φιλική στάση των γερμανικών αρχών για την επιθυμία σύμπλευσης των δύο 

κρατών τονίστηκε και κατά την είσοδο των γερμανικών στρατευμάτων στην Αθήνα, όπου οι 

κατοχικές δυνάμεις ύψωσαν την ελληνική σημαία δίπλα από τη σημαία με τον αγκυλωτό 

σταυρό, «ως σύμβολο συναντήσεως του αθάνατου αρχαίου πνεύματος με τον νέον 

πολιτισμόν, ο οποίος θα αναμορφώσει την Ευρώπην».22 

Τα λόγια αυτά του Hitler συνοδεύτηκαν με πράξεις «καλής θέλησης», όπως η ευνοϊκή 

μεταχείριση των αιχμάλωτων Ελλήνων στρατιωτών, οι οποίοι αφήνονταν ελεύθεροι, ενώ 

παράλληλα η γενναιότητα και η τόλμη τους εξυμνήθηκε από τη ναζιστική ηγεσία. Πράγματι, 

στον λόγο του για τον πόλεμο στα Βαλκάνια ο Hitler προχώρησε σε δηλώσεις όπως: «Η 

ιστορική δικαιοσύνη μοι επιβάλλει να διαπιστώσω ότι μεταξύ των εχθρών, οι οποίοι 

ευρίσκοντο απέναντι ημών, ο έλλην στρατιώτης προ πάντων, επολέμησε με το μεγαλύτερο 

θάρρος. Παρεδόθη μόνο όταν η εξακολούθησις της αντιστάσεως δεν ήτω πλέον δυνατή και 

                                                             
19Παναγιώτης Δημητράκης, Οι Γερμανικές Μυστικές Υπηρεσίες στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου και της 

Κατοχής (1937-1945), Κατασκοπία και Ανάλυση Πληροφοριών 1937-1945, Εκδόσεις Ενάλιος, Αθήνα 

2009, σσ.144-146. Επίσης,  Φλάισερ, «Η ναζιστική προπαγάνδα στην Κατοχή», σ.383. 
20Ο ραδιοπομπός «Πατρίς» υπήρξε παράνομος σταθμός που δημιουργήθηκε από τον Niebelschutz, 

αξιωματούχο του γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών και της «Λαϊκής Μυστικής Οργάνωσης της 

Ελλάδας». Λειτούργησε από τον Απρίλιο του 1941 με στόχο τη διάδοση ψευδών ειδήσεων, έχοντας ως 

στόχο τη δημιουργία πανικού και σύγχυση στην ελληνική κοινωνία και το στρατό, βλ Φλάισερ, «Η 

ναζιστκή προπαγάνδα στην Κατοχή», σσ. 383-384. 
21Από το λόγο του Αδόλφου Χίτλερ στο Ράιχσταγκ, 4 Μαΐου 1941, βλ. στο Φλάισερ, «Η ναζιστική 

προπαγάνδα στην Κατοχή», σ.384. 
22Νέα Ευρώπη, 29 Απριλίου 1941. 
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δεν είχε πλέον κανένα λόγον», αναγνωρίζοντας την ηρωική αντίσταση του ελληνικού 

στρατού.23 Την γενναιότητα των Ελλήνων στρατιωτών εξήρε και ο κατοχικός Τύπος 

παρομοιάζοντάς τους με τους αρχαίους πολεμιστές, ενώ αντίστοιχα αρθρογράφοι 

υποστήριζαν πως από το πόλεμο στην Βαλκανική δεν υπήρχαν «Ούτε νικηταί ούτε 

ηττημένοι».24 

Ωστόσο πολύ γρήγορα η ναζιστική προπαγάνδα αναπροσαρμόστηκε στα νέα δεδομένα, 

εφόσον έγινε κατανοητό στους Γερμανούς, πως η αγγλική επιρροή εξακολουθούσε να 

βρίσκει γόνιμο έδαφος στην ελληνική κοινωνία. Η ναζιστική ιδεολογία και η Kulturpolitik 

προσαρμόστηκαν ανάλογα με τις πολιτικές και κοινωνικές ανάγκες της κατεχόμενης χώρας. 

Επομένως, η  Ελλάδα σύμφωνα με την ναζιστική θεώρηση λόγω των σλαβικών επιδρομών 

κατά την Βυζαντινή περίοδο και «της φυλετικής της κατάρρευσης», είχε μείνει χωρίς 

άμεσους απογόνους και σύμφωνα με τον Hitler έπρεπε «να ανοικοδομηθεί κυρίως 

πνευματικά, ηθικά και θρησκευτικά πάνω στα συντρίμμια ενός καταρρέοντος κόσμου».25 Την 

«εκπολιτιστική» όμως προπαγάνδα που επεδίωξε το ναζιστικό κράτος στην περίπτωση της 

Ελλάδας δεν ενστερνίστηκαν απαραίτητα αξιωματούχοι της Wehrmacht, ενώ τα επιχειρήματα 

της δεν έδειχναν να πείθουν την ελληνική πλευρά.26  

Έχοντας μεσολαβήσει η μάχη στη Κρήτη και τα γερμανικά αντίποινα σε βάρος του 

άμαχου ελληνικού πληθυσμού, καθώς και εκδηλώσεις συμπάθειας της ελληνικής κοινωνίας 

στους  Άγγλους αιχμαλώτους, το θεώρημα της ελληνογερμανικής φιλίας αμφισβητήθηκε 

έντονα και σύντομα κατέρευσε. Η πρώτη πράξη αντίστασης στον κατοχικό εχθρό 

εκδηλώθηκε μάλιστα με την υποστολή της ναζιστικής σβάστικας από δύο έλληνες φοιτητές, 

στο λόφο της Ακρόπολης, γεγονός που έλαβε μεγάλες διαστάσεις στον τοπικό και ξένο Τύπο. 

Η αντιστασιακή αυτή κίνηση, όπως ήταν φυσικό, ερμηνεύθηκε από τις εφημερίδες- 

φερέφωνα ως προδοτική ενέργεια έναντι των γερμανικών αρχών: 

«Άλλοι ανόητοι πάλιν διέπραξαν το ανδραγάθημα να καταβιβάσουν κρυφίως, τη 

νύκτα την παραπλεύρως της Ελληνικής κυματιζούσαν επί της Ακροπόλεως 

γερμανικήν σημαίαν, δια να συμπληρώσουν φαίνεται, την αηδή μωρίαν των προς 

τους Άγγλους αιχμαλώτους εγκάρδιων εκδηλώσεων. Δεν χωρεί αμφιβολία καμμία, 

ότι εις το όργιον αυτό των διαφόρων αντιγερμανικών και αυτόχρημα αντεθνικών 

                                                             
23Νέα Ευρώπη, 11 Μαΐου 1941. 
24Φλάισερ, «Η ναζιστική προπαγάνδα στην Κατοχή», σ.361, 386, Νέα Ευρώπη, 19 Μαΐου 1941. 
25Νέα Ευρώπη, 20 Απριλίου 1941, 16 Μαΐου 1941. 
26Φλάισερ, «Στρατηγικές πολιτισμικής διείσδυσης», σ.100. 
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εκδηλώσεων την συνεχή κατεύθυνσιν δίδουν ιδιοτελείς πράκτορες της Βρετανικής 

προπαγάνδας. Αυτοί παρασύρουν και υποκινούν τους άλλους, τους ανοήτους και 

βλάκας».27 

Για την ενορχήστρωση της ναζιστικής προπαγάνδας στον ελληνικό χώρο είχε οργανωθεί 

στις 15 Απριλίου η Υπηρεσία Προπαγάνδας, που ήταν αρμόδια για την λογοκρισία στο Τύπο 

και το ραδιόφωνο και υπαγόταν στο επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτιοανατολικής 

Ευρώπης. Στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης τα γραφεία της υπηρεσίας στεγάζονταν στο 

κέντρο της πόλης, στην Λεωφόρου Νίκης 63. Στη ζώνη Κατοχής που βρίσκονταν υπό την 

γερμανική διοίκηση, ο έλεγχος των μέσων ενημέρωσης ήταν εξέχουσας σημασίας για την 

διάδοση της προπαγάνδας τους. Έτσι, με τα πρώτα μέτρα καταστολής, έκλεισαν εφημερίδες - 

τυπογραφία και εκδίδονται νέες εφημερίδες φιλικά και ιδεολογικά προσκείμενες στην 

γερμανική ιδεολογία. Στη Θεσσαλονίκη η Νέα Ευρώπη και η Απογευματινή υπήρξαν 

φερέφωνα στη διεξαγωγή της προπαγάνδας των κατακτητών, ενώ κραυγαλέες περιπτώσεις 

συναποτελούσαν σίγουρα ο Κρητικός Κήρυξ και ο Παρατηρητής στην Κρήτη.28 

Στον έλεγχο της γερμανικής διοίκησης βρέθηκε πολύ σύντομα και το ραδιόφωνο29, ως 

κύριο προπαγανδιστικό όργανο, ενώ οι απομαγνητοφωνημένες ομιλίες της γερμανικής 

διοίκησης ή των «επιφανών» υποστηρικτών του εθνικοσοσιαλισμού δημοσιεύονταν συνήθως 

την επομένη στις κατοχικές εφημερίδες. Γενικός Διευθυντής του ραδιοφώνου υπήρξε ο 

θεμελιωτής της Telefunken στην Ελλάδα, Ιωάννης Βουλπιώτης, μια αμφιλεγόμενη παρουσία 

στον ελληνικό χώρο, καθώς υπήρξε προμηθευτής τηλεφωνικού υλικού και ραδιοφωνικών 

εγκαταστάσεων των γερμανικών αρχών. Παράλληλα, ο Βουλπιώτης συμμετείχε και σε 

παρασκηνιακές διαβουλεύσεις για τον σχηματισμό των κατοχικών κυβερνήσεων, ενώ σε 

συνεργασία με τον πρωθυπουργό Ράλλη εργάστηκε με ιδιαίτερο ζήλο για την συγκρότηση 

των Ταγμάτων Ασφαλείας.30 

                                                             
27Νέα Ευρώπη, 5 Ιουνίου 1941. 
28Φλάισερ, «Η ναζιστική προπαγάνδα στην Κατοχή», σσ.360-361. 
29Ιάκωβος Χονδροματίδης, «Οι Δωσίλογοι της Κατοχής», Ιστορικά Θέματα, τεύχος 17 (2008), σ.18-19. 

Την Ανώνυμη Ελληνική Ραδιοφωνική Εταιρεία (ΑΕΡΕ) την  χρησιμοποίησαν οι Αρχές Κατοχής ως το 

κύριο προπαγανδιστικό όργανο μετά την εισβολή τους στην Ελλάδα. Ο Βουλπιώτης υπήρξε δοσίλογος 

συνεργάτης των γερμανικών δυνάμεων και μετά την απελευθέρωση παραπέμφθηκε δύο φορές σε Ειδικό 

Δικαστήριο για δοσιλογισμό το (1947/1948) με την κατηγορία της συνεργασίας με τον κατακτητή. 
30Ιζαμπέλα Παλάσκα, Άγγελος ή δαίμονας. Ο αμφιλεγόμενος πατέρας μου…,Εκδόσεις, Λιβάνη, Αθήνα 

2012, σ. 360-379, Χονδροματίδης, «Οι Δωσίλογοι της Κατοχής», σσ.18-19. 
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Οι διαθέσιμες ώρες των εκπομπών είχαν κατανεμηθεί με ακρίβεια μεταξύ Γερμανών, 

Ιταλών και της λογοκριμένης «Ελληνικής Πολιτείας», ενώ η Ανώνυμη Ελληνική 

Ραδιοδωνική Εταιρεία κάλυπτε μέσα από ένα ψυχαγωγικό πρόγραμμα την επιβαλλόμενη 

«διαφώτιση» του κοινού.31 Στο ραδιόφωνο η λογοτέχνιδα Σίτσα Καραϊσκάκη, η οποία υπήρξε 

συνεργάτιδα του Goebbels στο Υπουργείο Προπαγάνδας, ήταν μια από τις φωνές που 

υπερασπίζονταν τη ναζιστική ιδεολογία. Πολύ συχνά, η γερμανοθρεμένη Καραϊσκάκη 

εκφωνούσε πολιτικούς λόγους υπέρ του Ράιχ και της εθνικοσοσιαλιστικής ιδεολογίας και 

παράλληλα συμμετείχε στην πολιτισμική προπαγάνδα των Γερμανών στην Ελλάδα, όπου 

μαζί με λόγιους, καλλιτέχνες και καθηγητές Πανεπιστημίων συνέβαλαν στην έκδοση του 

φιλογερμανικού περιοδικού «Ο 20ος Αιών».32  

Όπως υπογραμμίζει όμως ο Χάγκεν Φλάισερ σε σχετικό του άρθρο:  

«Τα ελληνικά στοιχεία της ναζιστικής προπαγάνδας δεν προέρχονταν από μια μόνο 

ιδεολογική ή πολιτική παράταξη, αλλά υπήρξε ένα συνονθύλευμα ανθρώπων με 

διαφορετικές ιδεολογικές και πολιτικές θέσεις, διαφόρων σκοπιμοτήτων και αναγκών 

και φυσικά «επιτήδειων» που βολεύονταν σε κάθε κατάσταση». Κατά το πρώτο 

χρονικό διάστημα της κατοχηκής περιόδου, υπήρξε μερίδα των Γερμανών, κυρίως 

ιδεολόγων της θεωρίας τους, που αποστρέφονταν εν γένει να ταυτιστούν και να 

συνεργαστούν με εθελοντές εκκολαπτόμενων εθνικιστικών και φασιστικών 

οργανώσεων, ωστόσο δεν συνέβη το ίδιο στο τέλος της Κατοχής, όπου τα SS 

προωθούσαν «ιδεολογικώς συγγενή στοιχεία».33 

Στην πρώτη φάση της κατοχικής περιόδου η γερμανική προπαγάνδα στόχευε να 

αντικρούσει τα βρετανικά επιχειρήματα. Πλήθος δημοσιευμάτων στις τοπικές εφημερίδες, 

στρέφονταν κατά της αγγλικής ηγεσίας και της εξωτερικής της πολιτικής, παρουσιάζοντάς 

την ως «μεγάλη ιμπεριαλιστική δύναμη στα χέρια της εβραιοπλουτοκρατίας»: 

«Τα γεγονότα εξελίσσονται ραγδαίως, η βασιλεία των λόρδων, των εβραίων και των 

μασόνων κλονίζεται. Οι λαοί αφυπνίζονται και η μεγάλη Ευρωπαϊκή οικογένεια, η 

                                                             
31Φλάισερ, «Η ναζιστική προπαγάνδα στην Κατοχή», σ.386. 
32Χονδροματίδης,, «Οι Δωσίλογοι της Κατοχής», σσ. 12-14. 
33Για τη δράση της Εθνικής Ένωσις «Η Ελλάς» (ΕΕΕ) στην Κατοχή υπό τη νέα καθοδήγηση του 

Γεώργιου Πούλου βλ. στο Στράτος Δορδανάς, Ελληνες Εναντίον Ελλήνων. Ο κόσμος των Ταγμάτων 

Ασφαλείας στην κατοχική Θεσσαλονίκη 1941-1944, Εκδόσεις Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη, 2006, σ.49 κ.ε., 

Φλάισερ, «Η ναζιστική προπαγάνδα στην Κατοχή», σσ.361-362, 386. 
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απηλαγμένη από την εγκληματικήν επιρροήν και την οικονομικήν υποδούλωσιν της 

συμμορίας του Σίτυ, ανοίγει την αγκάλην της εις όλα τα έθνη. Ο λήθαργος εις τον 

οποίον είχε ρίψει τους λαούς της Ευρώπης η επιφανειακή ισχύς της Αγγλίας 

εξαφανίζεται και η πρωτοπόρος Γερμανική δύναμις ανοίγει με το στιβαρό της χέρι την 

μεγάλην λεωφόρον που οδηγεί εις την δικαίαν κατανομήν των αγαθών της γης».34 

Για την αντιβρετανική προπαγάνδα στον ελληνικό χώρο, οι προπαγανδιστές 

επιστράτευσαν κάθε ιστορικό γεγονός ως επιχείρημα. Έτσι, επικαλούνταν τα ανεξόφλητα 

δάνεια που είχαν υπογράψει οι «αγγλόδουλοι» έλληνες ηγέτες των προηγούμενων 

κυβερνήσεων, τις προδοτικές διπλωματικές αγγλικές επεμβάσεις κατά τον Α΄ Παγκόσμιο 

Πόλεμο, ενώ στο πιο πρόσφατο παρελθόν στο στόχαστρο της ναζιστικής προπαγάνδας 

βρέθηκε η δικτατορία της 4ης Αυγούστου, όπου κατηγορώντας ανοιχτά τον «αγγλόφιλο» 

Μεταξά και καταγγέλλοντας δημόσια σκάνδαλα, στοχοποιούσαν την «πλουτοκρατία του 

Σίτυ».35 Επίσης, γεγονότα της κατοχικής περιόδου, όπως ο μαύρος λιμός τον χειμώνα του 

1941/1942, χρησιμοποιήθηκαν ως προπαγανδιστικά βέλη στη φαρέτρα των γερμανικών 

αρχών, επικαλούμενοι τον βρετανικό αποκλεισμό καικατηγορώντας την Αγγλία και την 

εξόριστη ελληνική κυβέρνηση για τις στερήσεις, την πείνα και τις άθλιες συνθήκες που βίωσε 

ο ελληνικός λαός. 

Η ναζιστική προπαγάνδα ωστόσο, δεν είχε την απήχηση που αναμενόταν στην ελληνική 

κοινωνία, εφόσον ο πληθυσμός υπήρξε «μουδιασμένος» από τα αιματηρά γεγονότα της 

γερμανικής εισβολής, τα αντίποινα που εφάρμοζαν τα γερμανικά στρατεύματα, τον τριμερή 

διαμελισμό της χώρας, το πλιάτσικο των στρατευμάτων, επιρρίπτοντας αποκλειστικά την 

ευθύνη των δεινών του ελληνικού λαού στο καθαυτό γεγονός της γερμανικής κατοχής. Η 

γερμανική ηγεσία κατέβαλλε κάθε προσπάθεια «έμπρακτης προπαγάνδας», με την οποία οι 

κατακτητές στόχευαν στην αναθέρμανση επιστημονικών και καλλιτεχνικών σχέσεων των δύο 

χωρών, στην επίλυση του επισιτισμικού ζητήματος, ενώ για την οικονομία τόνιζε την 

υποστήριξη της ελληνικής αγοράς από την Γερμανία, όπως συνέβη  στην περίπτωση της 

ελληνικής καπνοβιομηχανίας στη βόρεια Ελλάδα.36 

Παρόλα αυτά, η δυσαρέσκεια του ελληνικού λαού ήταν έκδηλη, γεγονός που οδήγησε τις 

κατοχικές αρχές στον επαναπροσανατολισμό της ναζιστικής προπαγάνδας.  Παρά τις 

                                                             
34Νέα Ευρώπη, 20 Μαΐου 1941. 
35Φλάισερ, «Η ναζιστική προπαγάνδα στην Κατοχή», σ. 362. 
36Φλάισερ, «Στρατηγικές πολιτισμικής διείσδυσης», σσ.94-95, Νέα Ευρώπη, 15, 19 Ιουνίου 1941, 8 

Οκτωβρίου 1941, 2 Μαΐου 1943. 
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προσπάθειες της δοσιλογικής κυβέρνησης, των τοπικών αρχών και του δοσιλογικού Τύπου να 

προωθήσουν την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ Ελλήνων και δυνάμεων Κατοχής, ο ελληνικός 

λαός έδειχνε να αντιστέκεται, γεγονός που δήλωνε και η έκκληση του πρωθυπουργού 

Γεωργίου Τσολάκογλου για την «ανάγκη ειλικρινούς συνεργασίας» των δύο λαών. Έχοντας 

όμως ακολουθήσει οι πολεμικές αναμετρήσεις στο Ελ Αλαμέιν και στο Στάλινγκραντ με την 

ήττα του Άξονα στα μέτωπα αυτά του πολέμου, η γερμανική ηγεσία οδηγήθηκε στον 

αναπροσανατολισμό και επανασχεδιασμό της γερμανικής προπαγάνδας στην εξωτερική 

πολιτική, γεγονός που θα επηρέαζε και την εσωτερική της διάρθρωση. Επομένως, το κέντρο 

βάρους της γερμανικής προπαγάνδας μετατοπίστηκε σταδιακά από την 

«εβραιοπλουτοκρατική» Αγγλία και τις «ιμπεριαλιστικές» δυτικές Δυνάμεις στην 

«εβραιομπολσεβικική» Ρωσία.37 

 

1.2. Η αντικομμουνιστική προπαγάνδα του γερμανικού Γραφείου Τύπου και 

Προπαγάνδας και η πολωτική της διάρθρωση 

 

Μετά την εισβολή της Wehrmacht στη Σοβιετική Ένωση και την ήττα στο Στάλινγκραντ, 

ο κομμουνισμός βρέθηκε στο επίκεντρο της ναζιστικής προπαγάνδας ως κύριος στόχος της  

εξωτερικής και εσωτερικής πολιτικής σκηνής. Έτσι, επανεμφανίστηκαν παλαιότερες 

δημοσιεύσεις του δοσιλογικού Τύπου περί «ασιατικής βαρβαρότητας» και άμεσης απειλής 

της Ευρώπης και του πολιτισμού της. Στα άρθρα τους οι εφημερίδες- φερέφωνα επισημαίναν 

τον κίνδυνο που ελλόχευε για την Ευρώπη από τους μπολσεβίκους στην εξουσία, 

τεκμηριώνοντας μάλιστα την γερμανική εισβολή στην ΕΣΣΔ ως ανάγκη προστασίας των 

δυτικών λαών από τον «ασιατικό κίνδυνο». 

Τα δημοσιεύματα συχνά συνοδεύονταν από μπροσούρες και γελοιογραφίες που 

παρουσίαζαν με στερεοτυπικά χαρακτηριστικά τον μπολσεβίκο στρατιώτη, είτε ως βάρβαρο 

στρατηλάτη με άγρια χαρακτηριστικά, βρόμικο και άσχημο, είτε ως αιμοβόρο ζώο, σε 

αντίθεση βέβαια με τον γερμανό στρατιώτη, που εικονιζόταν πάντα χαμογελαστός, καθαρός 

και ευδιάθετος, να κατατάγει τη μία νίκη μετά την άλλη. Μέσα από άρθρα, εικόνες και 

σκίτσα περιγράφονταν «η μάχη των δύο πολιτισμών», όπου «ο Ερυθρός Παράδεισος» 

                                                             
37Πρόκειται για σύνθετη ορολογία που χρησιμοποιούσαν οι κατοχικές εφημερίδες Νέα Ευρώπη και 

Απογευματινή. 
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απεικονιζόταν ως «εστία μόλυνσης», ενώ χαρακτηριστικά υπήρξαν τα σκίτσα του Στάλιν με 

τους συνοδευτικούς τίτλους «μισοεβραίος», «ληστής» και «τρομοκράτης» επισημαίνοντας 

μάλιστα σε ένα από αυτά την ομοιότητα του με τον Τζένγκις Χαν.38 Ταυτόχρονα, από τον 

Ιούνιο του 1941 μία μεγάλη αφίσα με το πορτρέτο του Στάλιν «κοσμούσε» κεντρικά σημεία 

της Θεσσαλονίκης με τη λεζάντα: «Αυτός είναι ο Ιωσήφ Στάλιν, ληστής και δολοφόνος», ενώ 

στα μεγάφωνα που ήταν τοποθετημένα σε κεντρικά σημεία της πόλης ή στο κινητό 

αυτοκίνητο του Γραφείου Τύπου και Προπαγάνδας με το μεγάφωνο, ανακοινώνονταν 

ειδήσεις αναφορικά με τον πόλεμο και τη νικηφόρα πορεία του γερμανικού στρατού που 

πλησίαζε ολοένα και περισσότερο στην τελική νίκη και παράλληλα εκφωνούνταν λόγοι με 

προπαγανδιστική χροιά.39 

Την ίδια περίοδο η αντίσταση στα βουνά της Μακεδονίας, προβλημάτιζε ιδιαίτερα τις 

γερμανικές αρχές, προάγοντας την ως επικίνδυνο αντίπαλο. Σύμφωνα με την έκθεση της 

Στρατιωτικής Διοίκησης Θεσσαλονίκης – Αιγαίου, η αντιμετώπιση της αριστερής 

Αντίστασης και του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, αποτελούσε προτεραιότητα της προπαγάνδας των 

γερμανών. Στην αντικομμουνιστική εκστρατεία σύμφωνα με τη διαταγή θα έπρεπε να 

συμβάλει ο Τύπος, έντυπες ανακοινώσεις και προκηρύξεις που θα διανέμονταν δια του αέρος, 

η εκτύπωση και η κυκλοφορία φέιγ βολάν, η τοποθέτηση πλακάτ, αφισών, καθώς και η 

διοργάνωση εκδηλώσεων και εκθέσεων, καθώς και κάθε άλλο μέσου που θα μπορούσε να 

ενισχύσει την προσπάθεια.40 Για το λόγο αυτό ο δοσιλογικός Τύπος επιστράτευσε Έλληνες 

επαναπατρισθέντες από την ΕΣΣΔ, οι οποίοι θα περιέγραφαν με τα μελανότερα λόγια τις 

συνθήκες διαβίωσης και εργασίας στην μπολσεβίκικη Ρωσία, όπως στην περίπτωση του 

πρώην κομμουνιστή Μανώλη Μανωλέα, σε αντιδιαστολή με τους Έλληνες εργάτες του Γ΄ 

Ράιχ που κλήθηκαν με τη σειρά τους να περιγράψουν τις εξαιρετικές συνθήκες στην 

Γερμανία του Hitler.41 

Το κέντρο βάρους επομένως της ναζιστικής προπαγάνδας μετατοπίστηκε σταδιακά από τις 

ιμπεριαλιστικές δυτικές Δυνάμεις, στην κομμουνιστική Ανατολή, μέσω της «συνομωσιακής 

συνεννόησης» Τσώρτσιλ και Ρούσβελτ, με την οποία «ξεπουλήθηκε» η Ευρώπη και τα 

                                                             
38Νέα Ευρώπη, 17, 20 Ιουλίου 1941, 2, 6 και 24 Αυγούστου 1941, 4 Δεκεμβρίου 1941. 
39Ελευθερία Δροσάκη, Εν Θεσσαλονίκη… από τον πόλεμο, την κατοχή και την αντίσταση, Εκδόσεις Εντός, 

Αθήνα 1985, σσ.45-53, 92. 
40Bundesarchiv-MilitärarchivFreiburg [BArch], RW 40/166: BefehlshaberSaloniki-Ägais, Ic, εκθέσεις 

Ιανουάριος- Φεβρουάριος 1943. 
41Νέα Ευρώπη, 27, 30 Μαΐου 1941, 3,7 Φεβρουαρίου 1943, 20 Μαΐου 1943. 
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Βαλκάνια στον Στάλιν.42 Η γερμανική προπαγάνδα παρουσίαζε τον αντικομμουνιστικό της 

αγώνα, ως ανάγκη προστασίας του ανώτερου δυτικού πολιτισμού από την ασιατική εισβολή 

και τις επιρροές της. Έτσι, Έλληνες και Γερμανοί είχαν τον ίδιο εχθρό και ενωμένοι θα 

έπρεπε να αμυνθούν ενάντια στον μπολσεβικικό «κίνδυνο».43 Σύμφωνα με την προσέγγιση 

αυτή, η Ελλάδα όφειλε να υποστηρίξει την Γερμανία και από κοινού να υπερασπιστούν τον 

ευρωπαϊκό πολιτισμό ενάντια στις ξένες επιβουλές και επιδρομές, αναφέροντας ως 

παράδειγμα απειλών αυτή της Χρυσής Ορδής τον 13ο αιώνα.  

Την προσπάθεια βέβαια αυτή ενστερνήστηκαν ένθερμοι υποστηρικτές του 

Εθνικοσοσιαλισμού, δοσίλογοι συνεργάτες και ορκισμένοι εχθροί του κομμουνισμού από το 

δημοσιογραφικό χώρο και την πολιτική σκηνή.44 Κοινό υπόστρωμα  που ενίσχυσε τη 

διχαστική γερμανική προπαγάνδα, υπήρξε ο αντισημιτισμός και ο θολός αντικομμουνισμός, 

που νομιμοποιούσε στα μάτια των κατοχικών αρχών κάθε επίπεδο συνεργασίας. Έτσι, ο 

δοσιλογικός χώρος εδράστηκε στο μοτίβο του «εβραιομπολσεβικισμού» και καρπώθηκε τα 

υλικά κέρδη από τη συμμετοχή στον πόλεμο. Στόχος των Γερμανών δεν ήταν άλλος από τη 

συγκρότηση ενός αντικομμουνιστικού μετώπου, όπου καλούνταν διάφοροι «πρόθυμοι», να 

συνεργαστούν με τις κατοχικές αρχές, ενάντια στην αριστερoκίνητη αντίσταση, προκαλώντας 

σύγχυση στην κοινωνία και συνθήκες χάους. Βασική επιδίωξη της στρατηγικής των 

γερμανικών αρχών ήταν η αποστασιοποίηση τους ως επικείμενου εχθρού και ο 

επαναπροσανατολισμός του πολέμου, τοποθετώντας σε κεντρική θέση τον εσωτερικό εχθρό, 

δηλαδή την αντίσαση. 

Η ελληνική συμμετοχή στο προπαγανδιστικό μηχανισμό του Άξονα παρουσιάζει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον. Στην περίπτωση της Μακεδονίας τα αντικομμουνιστικά αισθήματα ήταν 

ιδιαιτέρως έκδηλα. Η εμφάνιση του αντάρτικου στα βουνά της Μακεδονίας, και η 

βουλγαρική προπαγάνδα, είχαν ως αποτέλεσμα την εντατικοποίηση της αντικομμουνιστικής 

δράσης ορισμένων δοσίλογων, οι οποίοι σε συνεργασία με τους Γερμανούς συμμετείχαν σε 

                                                             
42Νέα Ευρώπη, 31 Ιουλίου 1941. 
43Νέα Ευρώπη, 24 Μαΐου 1943. 
44Αυτό που πρέπει να  σημειωθεί είναι πως ο αντικομμουνισμός δεν εμφανίστηκε στην ελληνική πολιτική 

σκηνή ως απόρροια της γερμανικής προπαγάνδας, αλλά οικοδομήθηκε στο πλαίσιο ενός γενικότερου 

ευρωπαϊκού φαινομένου στην περίοδο του Μεσοπολέμου. Το έδαφος όμως για την αντικομμουνιστική 

γερμανική προπαγάνδα στον ελληνικό χώρο είχε προλειάνει ήδη η δικτατορία του Μεταξά. βλ. 

Αναστασία   Μητσοπούλου, Ο ελληνικός αντικομμουνισμός στο «σύντομο 20ο αιώνα»: Όψεις του 

δημόσιου λόγου στην πολιτική, στην εκπαίδευση και στη λογοτεχνία, ανέκδοτη διδακτορική διατριβή, 

Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 

2013, σσ.96-106. 
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προπαγανδιστικές ομιλίες σε πόλεις και χωριά. Ένας από τους πρωτοστάτες της γερμανικής 

προπαγάνδας υπήρξε ο καθηγητής του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης Βασίλειος 

Έξαρχος. Ο γερμανομαθής καθηγητής, ήταν γνώστης της γερμανικής γλώσσας και υπήρξε 

από την πρώτη στιγμή συνεργάτης των γερμανικών δυνάμεων, καθώς διετέλεσε διερμηνέας 

στο «Ειδικό Τμήμα Ρόζενμπεργκ». Κατά την περίοδο 1943-1944, η συνεργασία του με τις 

κατοχικές αρχές είχε γίνει στενότερη, καθώς διαδραμάτισε ενεργό ρόλο στην άσκηση της 

αντικομμουνιστικής προπαγάνδας. Έτσι, συνεργάστηκε με τον Επιθεωρητή Νομαρχιών 

Αθανάσιο Χρυσοχόου κατά της βουλγαρικής προπαγάνδας, όσο και κατά του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ 

στον χώρο της Μακεδονίας. Ομιλίες με αντικομμουνιστικό χαρακτήρα οργανώνονταν σε 

δημόσιους χώρους και σε χώρους ψυχαγωγίας, όπως στον κινηματογράφο «Ηλύσια». Οι 

λόγοι του αναμεταδίδονταν από τα τοποθετημένα μεγάφωνα σε κεντρικά σημεία της πόλης, 

όπως προαναφέρθηκε, ενώ άρθρα του δημοσιεύονταν συνήθως στις κατοχικές εφημερίδες.45 

Στο διάστημα αυτό η γερμανική προπαγάνδα χρησιμοποίησε όλο το βαρύ οπλοστάσιο της 

και κάθε εθελοντή συνεργάτη στον πόλεμο της κατά του κομμουνισμού. Επομένως, κάθε 

βοήθεια ήταν ευπρόσδεκτη από πλευράς των Γερμανών. Κατά την έλευσή του στην 

Θεσσαλονίκη, ο τυχοδιώκτης Κωνσταντίνος Τσίμπας πρόσφερε τις υπηρεσίες του, 

παρέχοντας πληροφορίες στους Γερμανούς. Υπήρξε εκφωνητής του γραφείου Τύπου και 

Προπαγάνδας στα κινητά μεγάφωνα και αυτοπροσδιοριζόταν ως  «Ο γνήσιος Έλλην», ενώ τα 

αντικομμουνιστικά άρθρα του στη Νέα Ευρώπη ξεχώριζαν για το μένος του. Έτσι σύμφωνα 

με τον ίδιο:46 

«Έχομεν υποχρέωσιν να βοηθήσωμεν με κάθε μέσον την Γερμανίαν εις τον αγώνα 

που διεξάγει, διότι ο αγών αυτός δεν είναι αγών της Γερμανίας αλλά αγών 

ολοκλήρου της Ευρώπης εναντίον της Κομμουνιστικής λαίλαπας, η οποία 

εκινδυνεύσαμεν παρ’ολίγον να μας παρασύρη πάντας και να μας καταστρέψη 

αιωνίως. Αλλά ας εξετάσωμεν ψύχραιμα τα δύο αυτά χρόνια που εζήσαμεν ανάμεσα 

στον Γερμανικόν Στρατόν, ο οποίος περιώρισε τον ρόλον του ως ρόλον προστάτου 

και μόνον προστάτου».47 

Στην αντικομμουνιστική εκστρατεία των κατοχικών αρχών συμμετείχαν επίσης ο Δήμος 

της Θεσσαλονίκης καθώς και επαγγελματικοί σύλλογοι με τους εκπροσώπους τους, οι οποίοι 

                                                             
45Στράτος Δορδανάς, Έλληνες, σσ.103-116. 
46Στο ίδιο, Δορδανάς, σσ.363-369. 
47Νέα Ευρώπη, 10 Απριλίου 1943. 
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αντιτάχθηκαν στους κομμουνιστές, όχι απαραίτητα όμως λόγω σύμπλευσης με τη ναζιστική 

ιδεολογία ή λόγω έκδηλου πατριωτισμού, αλλά τις περισσότερες φορές καταναγκαστικά ως 

μια επιβεβλημένη κίνηση εκ των άνωθεν. Στη γερμανική πρόσκληση για συστράτευση 

ανταποκρίθηκε και η ελληνική πολιτική ηγεσία των κατοχικών κυβερνήσεων. Ο 

πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Λογοθετόπουλος συχνά αναφέρονταν στους κινδύνους του 

κομμουνισμού, όπως στο διάγγελμα του προς τον ελληνικό λαό στις 2 Φεβρουαρίου του 

1943για «δια την εαμοκομμουνιστικήν ανταρσίαν»: 

«Μια ομάς κούφων ανδρών, οι οποίοι επιδιώκουν την εύκολον και άφθονον 

ευδαιμονίαν και οι οποίοι αυτοεχειροτονήθησαν αντάρται λυμαίνοντας την ύπαιθρον 

χώραν εν ονόματι δήθεν της ανεξαρτησίας και απελευθερώσεως της πατρίδος. Υπό 

το πρόσχημα ενός πατριωτικού αγώνος, ληστεύουν τους ποιμένας, λεηλατούν τους 

γεωργούς, καίουν τας αγροικίας, απογυμνώνουν τους ταξιδιώτας και τρομοκρατούν 

τας πλέον απομεμακρυσμένας ορεινάς περιοχάς. Ο Ελληνικός Λαός που 

παρακολουθεί σιωπηρώς τας πράξεις αυτάς αισθάνεται ίσως ταλάντευσιν και 

κλονισμόν βίαιον μεταξύ των ανόητων αυτών εκδηλώσεων και μιας αγνής 

πατριωτικής ιδεολογίας. […] Ιδού διατί θεωρούμεν ως την εσχάτην πλάνην, να 

κυκλοφορούν κατά τας σκοτεινάς νύκτας αηδείς, λιβολογράφοι που ρυπαίνουν τους 

τοίχους των οικίων μας με πρόχειρα κηρύγματα πατριωτισμού και οι συντάκται των 

κομμουνιστικών φυλλαδίων ρίπτουν υπό τας θύρας μας ρυπορογραφήφατα 

κακεντρεχή και κακόπιστα που γίνονται αφορμή και συσσωρεύοντο θύματα και 

μεγάλαι συμφοραί».48 

Η αμφισβήτηση του αντιστασιακού χαρακτήρα των αριστερών ομάδων ( όπως του ΕΑΜ 

και συνεπώς του ΕΛΑΣ) τους υποβίβαζε ευθύς αμέσως τις αντιστασιακές ένοπλες ομάδες σε 

«ληστρικές συμμορίες» που καπηλεύονταν στο όνομα του πατριωτισμού και της ελευθερίας 

τον ελληνικό λαό. Αντίστοιχα, άρθρα με τους υποτιμητικούς  χαρακτηρισμούς όπως 

«προδότες» ή «ληστές» για τις αντιστασιακές οργανώσεις δημοσίευε συχνά ο κατοχικός 

Τύπος: 

«Έλληνες, τυπικώς τουλάχιστον ακόμη, οι περίφημοι «ελευθερωταί» των βουνών 

της πατρίδας μας λεηλατούν χωριά, δολοφονούν αθώους πολίτας, ατιμάζουν 

                                                             
48Νέα Ευρώπη, 2 Φεβρουαρίου 1943 
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γυναίκας, προβαίνουν εις εγκλήματα τα οποία δεν διέπραξαν και οι χειρότεροι 

επικηρυγμένοι λησταί, διαπράττουν εναντίον Ελλήνων κακουργήματα τα οποία δια 

μέσου των αιώνων δεν διενοήθησαν καν ούτε οι ασπονδότεροι φυλετικοί εχθροί 

μας».49 

Όπως και ο επόμενος πρωθυπουργός της κατοχικής κυβέρνησης, Ιωάννης Ράλλης είχε 

αποδεχτεί την ανάληψη της εξουσίας σε μια κρίσιμη περίοδο, με τη δράση και διάσπαση του 

αντάρτικου να καθίσταται ολοένα και απειλητικότερη για τις κατοχικές δυνάμεις από την 

άνοιξη του 1943.. Στο διάγγελμά του προς τον ελληνικό λαό δεν παρέλειψε να εξαγγείλει την 

επικείμενη «σταυροφορία εναντίον του κομμουνισμού», κατηγορώντας ανοιχτά το ΕΑΜ ως 

όργανο εχθρικών προπαγανδών και προσδοκώντας σε έναν αγώνα για την εξασφάλιση «της 

σωτηρίας του έθνους και της φυλής από τους βάρβαρους αναρχικούς».50 Οι δημοσιογράφοι 

των κατοχικών εφημερίδων τόνιζαν πως πρόκειται για αγώνα υπερασπίσεως του πολιτισμού 

από τον μπολσεβικισμό και ειδικότερα στην περίπτωση της Ελλάδας από τον ΕΑΜ, 

παραλληλίζοντας μέσα από προκηρύξεις την δράση των κομμουνιστών κομισάριων της 

ΕΣΣΔ με αυτή του ΕΑΜ.51 

Από το καλοκαίρι του 1943 με πρωτοβουλία των SS και του νέου δοσίλογου 

πρωθυπουργού συγκροτήθηκαν τα πρώτα Τάγματα Ασφαλείας που μαζί με τα Τάγματα 

Ευζώνων αριθμούσαν περίπου 20.000 άνδρες. Σύμφωνα με τον Στρατιωτικό Διοικητή 

Ελλάδας η συγκρότηση αυτών των ομάδων εξυπηρετούσε «στην καταπολέμηση του 

κομμουνισμού για την οποία η αντικομμουνιστική μερίδα του ελληνικού λαού πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί πλήρως, ώστε να εκδηλωθεί φανερά και έτσι να εξαναγκασθεί σε 

απροκάλυπτη εχθρότητα κατά της κομμουνιστικής μερίδας».52 Στην περίπτωση της 

Θεσσαλονίκης το υπεύθυνο για τη συγκέντρωση πληροφοριών και την καταπολέμηση του 

αντιστασιακού κινήματος Επιτελικό Γραφείο 1c του Στρατιωτικού Διοικητή Θεσσαλονίκης – 

Αιγαίου είχε αναλάβει τη συγκρότηση ενός ελληνικού εθελοντικού «τάγματος» υπό την 

αρχηγεία του Γεώργιου Πούλου με σκοπό «την καταπολέμηση των συμμοριών».53 Οι ομάδες 

αυτές θα λειτούργησαν ως αντίβαρο στον ΕΛΑΣ αλλά και σε ομάδες όπως ο ΕΔΕΣ, ενώ μέσα 

                                                             
49Απογευματινή, 2 Μαρτίου 1943. 
50Απογευματινή, 5 Μαΐου 1943. 
51 Νέα Ευρώπη, 20 Μαρτίου 1943. 
52Hagen Fleischer, «Νέα στοιχεία για τη σχέση γερμανικών αρχών κατοχής και Ταγμάτων Ασφαλείας», 

Μνήμων 8, (1980), σ.193. 
53Δορδανάς, ό.π., σ.155  κ.ε. 
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από την επιδέξια κατοχική προπαγάνδα οξύνθηκε η αντιπαλότητα των δύο μεγάλων 

αντίπαλων αντιστασιακών στρατοπέδων.54 

Το ξέσπασμα της εμφύλιας σύρραξης στα βουνά έδωσε βέβαια άλλη τροπή στο 

αντιστασιακό κίνημα, καθώς τα γερμανικά στρατεύματα άδραξαν την ευκαιρία και 

εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός για τη διάδοση της «μαύρης προπαγάνδας» στο εσωτερικό της 

χώρας. Μέσα από προκηρύξεις και προβοκατόρικες κινήσεις ο γερμανικός στρατός 

προσπάθησε να οξύνει την κατάσταση, προσδοκώντας στην παράλυση του αντιστασιακού 

κινήματος. Οι προκηρύξεις αυτές είχαν συνήθως διττό σκοπό, από τη μία να σπείρουν τη 

δυσπιστία έναντι των Συμμάχων και από την άλλη, να εξασφαλίσουν τη σύγκρουση μεταξύ 

των αντιστασιακών ομάδων. Έτσι, οι Γερμανοί παρότρυναν τον ΕΔΕΣ να αποφύγει κάθε 

σύγκρουση και να συνεργαστεί με τις δυνάμεις της Wehrmacht έναντι του «κοινού εχθρού», 

δηλαδή των κομμουνιστών.55 Ενταγμένη στην τακτική αυτή, καταλόγιζαν την ευθύνη για τα 

απάνθρωπα αντίποινα, στην δράση των αντάρτικών αυτών «συμμοριών».  

Για την επίτευξη του στόχου πρόκλησης εσωτερικού διχαστικού κλίματος και διάσπασης 

του αντιστασιακού κινήματος οι κατοχικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν κάθε μηχανισμό 

προκειμένου να πετύχουν την πόλωση. Συνεπώς, το αριστερό κίνημα της αντίστασης 

(ΕΑΜ/ΕΛΑΣ) διακατέχονταν μονίμως από το φόβο μιας προβοκατόρικης είδησης, όχι μόνο 

από γερμανικής πλευράς και των δοσίλογων συνεργατών της, αλλά και της απήχησής της στις 

συντηρητικές οργανώσεις, γεγονός που κινούσε την καχυποψία για κάθε αντιδραστική 

κίνηση.  Έτσι, η  γερμανική προπαγάνδα έβρισκε πρόσφορο έδαφος, με αποτέλεσμα να 

οξυνθεί το χάσμα ανάμεσα στις δύο ομάδες.56  

Από τις αρχές του 1943, μετά την ήττα των γερμανικών στρατευμάτων στο Στάλινγκραντ 

έως και την αποχώρησή τους το 1944, υπήρξε κλιμάκωση στην άσκηση της γερμανικής 

προπαγάνδας ως προς την επιθετική της ένταση. Ενόψει μάλιστα της δράσης των ανταρτών 

στην ύπαιθρο, οι Γερμανοί αποστράφηκαν την προπαγάνδα της πειθούς και χρησιμοποίησαν 

απάνθρωπες μεθόδους βίας και στυγνής τρομοκρατίας, προκειμένου να καταστείλουν το 

αντάρτικο αλλά και κάθε αντίδραση της ελληνικής κοινωνίας. Επομένως, η βία και η 

προπαγάνδα κατά τη διάρκεια κυρίως του 1944 συμβάδιζαν και εναλλάσσονταν.57  

                                                             
54Φλάισερ, «Η ναζιστική προπαγάνδα στην Κατοχή», σ.367,  Μητσοπούλου, ό.π., σ. 105. 
55Χάγκεν Φλάισερ, Στέμμα  και Σβάστικα. Η Ελλάδα της Κατοχής και της Αντίστασης 1941-1944, τόμ. Β΄, 

Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 1995, σ.239. 
56Φλάισερ, «Η ναζιστική προπαγάνδα στην Κατοχή», σσ.367- 369. 
57Για τα αντίποινα του γερμανικού στρατού βλ. Στράτος Δορδανάς, Το Αίμα των αθώων. Αντίποινα των 

Γερμανικών Αρχών Κατοχής στη Μακεδονία, 1941-1944, Εκδόσεις Εστία, Αθήνα 2007. 
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Στη λογική αυτή εφαρμόστηκαν τα γερμανικά αντίποινα σε χωριά της ελληνικής 

υπαίθρου, καταλογίζοντας σαφώς την ευθύνη στη δράση των αντάρτικων ομάδων στους 

αόπλους κατοίκους. Χαρακτηριστική υπήρξε η προκήρυξη προς τον ηπειρωτικό λαό, με την 

οποία τα γερμανικά στρατεύματα νομιμοποιούσαν/ δικαιολογούσαν την καταστροφή των 

χωριών, εφόσον οι κάτοικοι τους βοηθούσαν τους αντάρτες.58 Τις νέες μεθόδους της 

επιθετικής προπαγάνδας ακολουθούσε πιστά ο ελεγχόμενος Τύπος, δημοσιεύοντας 

φωτογραφίες με χωριά και εκκλησίες κατεστραμμένες, ενώ στην ίδια λογική του εκφοβισμού 

δημοσιεύονταν καθημερινώς στις εφημερίδες κατάλογοι εκτελεσθέντων κομμουνιστών.59 

Για τον αντικομμουνιστικό αγώνα ο ναζιστικός μηχανισμός εκμεταλλεύτηκε με ιδιαίτερη 

μαεστρία πολιτικά και πολεμικά γεγονότα, τα οποία συνήθιζε να ενσωματώνει στην 

προπαγάνδα επιδιώκοντας να τεκμηριώσει την προσπάθεια αυτή με κάθε τρόπο. Η υπόθεση 

των μαζικών τάφων στο δάσος του Κατίν, υπήρξε μία από αυτές τις περιπτώσεις.60 Στις 11 

Απριλίου του 1943, η ναζιστική κυβέρνηση προέβη  πρώτη φορά σε ανακοίνωση για την 

ανακάλυψή τους, ενοχοποιώντας τη μυστική αστυνομία των Σοβιετικών NKVD. Το 

γερμανικό γραφείο Προπαγάνδας εκμεταλλεύτηκε τη θηριωδία της «Σφαγής του Κατίν», 

γνωρίζοντας ότι αυτό το γεγονός θα λειτουργούσε κατασταλτικά απέναντι στον κομμουνισμό 

που πρέσβευε η Ρωσία, δικαιώνοντας τους αγώνες του εθνικοσοσιαλισμού έναντι του 

«εβραιομπολσεβικισμού», ενώ παράλληλα θ’ αποδυνάμωνε την εικόνα της ΕΣΣΔ στην 

διεθνή σκηνή. Μάλιστα, ο ίδιος ο Hitler έδωσε εντολή στον υπουργό Προπαγάνδα να 

εκμεταλλευτεί το γεγονός στο έπακρο. Ο Goebbels θεώρησε την υπόθεση ως εξαιρετική 

«ευκαιρία» για την προπαγάνδα του.61 

                                                             
58Φλάισερ, Στέμμα και Σβάστικα, σ.223. 
59Σχετικές γνωστοποιήσεις ανακοινώνονται καθόλη τη διάρκεια της κατοχής περιόδου στην Νέα Ευρώπη. 
60Στην πόλη Σμόλενσκ της Ρωσίας στο δάσος Κατίν ανακαλύφθηκαν από επίλεκτες ομάδες της Βέρμαχτ 

κατά την εισβολή των στρατευμάτων στην ΕΣΣΔ μαζικοί τάφοι Πολωνών αξιωματικών, αστυνομικών, 

διανοουμένων, πολιτικών κρατουμένων και αιχμαλώτωνπολέμου. Ο αριθμός των θυμάτων στο Κατίν 

ήταν 4.421, ενώ με περαιτέρω έρευνες στην γύρω περιοχή ο αριθμός εκτιμάται περίπου στις 22.000. 

Πρόκειται για κρατούμενους από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης του Κοζέλσκ, Οστασκόφ και 

Στάρομπελσκ, οι οποίοι θανατώθηκαν από την ΕΣΣΔ κατόπιν εντολής του Στάλιν κατά τους μήνες 

Απρίλιο και Μάιο του 1940 όταν η περιοχή διοικούνταν από σοβιετικά στρατεύματα. Η γερμανική 

ηγεσία άδραξε την «ευκαιρία» χρησιμοποιώντας το γεγονός ως προπαγανδιστικό μοχλό κατά του 

μπολσεβικισμού και της ΕΣΣΔ. Έτσι την άνοιξη του 1943 λίγο μετά την ανακάλυψη επιστράτευσε 

ιατρούς, ιατροδικαστές, εγκληματολόγους, υπερασπιστές του εθνικοσοσιαλισμού, εθνικόφρονες και 

αντικομμουνιστές προκειμένου να προπαγανδίσουν τις θέσεις του Γ’ Ράιχ. Ενδεικτικά βλ. Gregory  Paul, 

Lenin’s brain and other tales from the secret soviet archives, Hoover Press, California 2008, σσ.6-14, 

Κεφαλής Χρήστος, Υπόθεση Κατίν, Εκδόσεις Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2017, σσ. 13-19. 
61Ian Kershaw, Χίτλερ 1936-1945, Νέμεσις, μτφρ. Γρηγόρης Ν. Κονδύλης, Εκδόσεις Scripta, Αθήνα 2005, 

σ.540. 
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Στο πλαίσιο αυτό κινητοποίησε τον Τύπο και το ραδιόφωνο, ενώ μια ταινία-ντοκιμαντέρ 

μικρού μήκους δημοσιεύτηκε με πρωτοβουλία του Γραφείου Προπαγάνδας εκπληρώνοντας 

το σκοπό της. Στην περίπτωση της Μακεδονίας στην αντικομμουνιστική εκστρατεία 

συμμετείχαν «εξέχουσες» προσωπικότητες της δοσιλογικής πολιτικής και κοινωνικής ζωής, 

υπερασπιστές του εθνικοσοσιαλισμού και ορκισμένοι εχθροί του μπολσεβικισμού και 

συνεπώς του κομμουνισμού προκειμένου να προπαγανδίσουν τις θέσεις τους για το Γ’ Ράιχ.62 

Στον ελληνικό χώρο, η σφαγή στο Κατίν έλαβε μεγάλες διαστάσεις μέσα από τις εφημερίδες- 

φερέφωνα. Στην κατεχόμενη Μακεδονία οι συντάκτες των εφημερίδων υπακούοντας στις 

εντολές της ναζιστικής προπαγάνδας δημοσίευαν άρθρα και φωτογραφίες, παρουσιάζοντας 

την κτηνωδία που διεπράχθη ως υπόθεση με δράστες τους Σοβιετικούς.63 

Μέσα από άρθρα τους οι εφημερίδες χρησιμοποίησαν το γεγονός αφενός για «εσωτερική» 

κατανάλωση. Έτσι, για να κατηγορήσουν τον Στάλιν και τους μπολσεβίκους και παράλληλα 

προπαγανδίσουν θέσεις κατά των αντιστασιακών οργανώσεων στην Ελλάδα, που είχαν την 

υποστήριξη της ΕΣΣΔ και διέπρατταν παρόμοια «εγκλήματα» εις βάρος του ελληνικού 

λαού.64 Για την περίπτωση αυτή δημοσιεύτηκε το άρθρο του Γεώργιου Πούλου στη Νέα 

Ευρώπη, ο οποίος λίγο μετά τη συγκρότηση του τάγματός του για την αντιμετώπιση της 

κομμουνιστικής δράσης στη μακεδονική ύπαιθρο απηύθυνε πρόσκληση προς τα μέλη του 

στρατού μέσα από το έντυπο βήμα, προκειμένου να στελεχώσουν το τμήμα του. Μάλιστα, 

την ίδια στιγμή η εφημερίδα είχε δημοσιεύσει άρθρο, με τις εκτελέσεις ελλήνων αξιωματικών 

στη Δυτική Μακεδονία από μέλη του ΕΛΑΣ, παραλληλίζοντας το γεγονός με τη σφαγή του 

Κατίν. Ο εν λόγω δοσίλογος Πούλος προσπάθησε σύμφωνα με το ακόλουθο δημοσίευμα να 

τρομοκρατήσει τον ελληνικό λαό και τους έλληνες αξιωματικούς, επισύροντας τον κίνδυνο 

επικράτησης του κομμουνισμού:65 «Οι μπολσεβίκοι λησταντάρται καθημερινώς 

οργανώνονται και προχωρούν εις την εκτέλεσιν του άτιμου σκοπού των. Το φρικτόν έγκλημα 

του δάσους του Κατίν θα επαναληφθή και εις την Ελλάδα εάν αδιαφορήσητε. Ο Στάλιν 

διατάσσει και οι κακουργοί εκτελούν. Ο κίνδυνος είναι μέγας. Έλληνες αξιωματικοί 

αφυπνισθήτε».66 

                                                             
62KAYTAN FOREST MASSACRE POLAND / GERMAN PROPAGANDA FILM 3468-

https://www.youtube.com/watch?v=DiTCO_vk6Og&has_verified=1 , [ημερομηνία ανάκτησης 9 

Οκτωβρίου 2019]. 
63Νέα Ευρώπη, 17 Απριλίου 1943.  
64Νέα Ευρώπη, 1, 8, 26 Μαΐου 1943, Απογευματινή 5 και 7 Μαΐου 1943. 
65Δορδανάς, Έλληνες, σσ.171-175. 
66Νέα Ευρώπη, 1 Μαΐου 1943. 
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Παράλληλα με τα άρθρα αυτά, οργανώθηκαν ομιλίες στο δημόσιο χώρο και το ραδιόφωνο 

από υποστηρικτές της ναζιστικής ιδεολογίας στον εκκλησιαστικό και πολιτικό βίο, ενώ ο 

Τύπος μέσα από δημοσιευμένες βιωματικές εμπειρίες ρώσων χωρικών αναζητούσε μαρτυρίες 

που θα ενοχοποιούσαν τους κομμουνιστές.67 Στην υπόθεση του Κατίν συμμετείχε και η 

εκκλησία μέσω του εκπροσώπου της Καλλίνικου (Εν Ολύμπω), ο οποίος επί Κατοχής 

τελούσε χρέη ως βοηθός  Επισκόπου στην Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης. Ο γερμανόφιλος 

Καλλίνικος, άριστος γνώστης της γερμανικής γλώσσας, τελούσε χρέη διερμηνέα έχοντας 

αποκτήσει επαφή με τη γερμανική πρεσβεία ήδη πριν το ξέσπασμα του πολέμου, επαφή την 

οποία και διατήρησε καθ όλη τη διάρκεια της Κατοχής.68 

Η συνεργασία της Μητρόπολης Θεσσαλονίκης με τις κατοχικές αρχές, ίσως να φάνταζε σε 

μερικούς μια προσωρινή «συμβιβαστική λύση ανάγκης», για την επιδίωξη της «τάξης και 

ασφάλειας» και την αντιμετώπιση του «επάρατου/άθεου κομμουνισμού σε τοπικό επίπεδο, 

ωστόσο δεν εξέλειπαν τα «έκτροπα» στους κύκλους του ιερατικού χώρου, με τις ακραίες 

εκδηλώσεις εθνικοσοσιαλιστικών φρονημάτων, εθνικοφρόνων ιδεών και αναμφίβολα 

συντηρητικών αντικομμουνιστικών τοποθετήσεων. Μία από αυτές τις περιπτώσεις υπήρξε ο 

Καλλίνικος, ο οποίος δεν παρέλειπε μέσα από ρητορικούς λόγους στις Κυριακάτικες 

ακολουθίες, να περιγράψει τις εθνικόφρονες απόψεις του για τους αγώνες του ελληνικού 

στρατού, αλλά και στις ομιλίες με αντικομμουνιστικό μένος στο ραδιόφωνο, να υποστηρίζει 

με θέρμη τον επικαλούμενο «αγώνα» των κατοχικών αρχών. Πρόκειται για τον ίδιο ιεράρχη 

που συμμετείχε στη γερμανική προπαγανδιστική εκστρατεία του Κατίν, ο οποίος 

παρευρέθηκε μαζί με άλλους έλληνες ομοϊδεάτες του εθνικοσοσιαλισμού στο χώρο του 

εγκλήματος, καθοδηγούμενος από επικεφαλής της ναζιστικής ιδεολογίας και του γερμανικού 

στρατού. Κατά την επιστροφή του από το Κατίν, η ομιλία του στο ραδιόφωνο δημοσιεύτηκε 

την επομένη και στον έντυπο λόγο, περιγράφοντας τις εικόνες που είδε και βίωσε ως 

«αυτόπτης μάρτυρας» στον τόπο του εγκλήματος. Οι ομιλίες σε μορφή κατήχησης ήταν 

άλλωστε συχνό φαινόμενο στον κατευθυνόμενο Τύπο:69 

                                                             
67Νέα Ευρώπη, 14 Μαίου 1943, Απογευματινή, 16 Απριλίου 1943, 6 Μαΐου 1943. 
68Αρχείο Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης, «Αλληλογραφία Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης», 

Ιούλιος- Δεκέμβριος 1940, Νίκος Φορόπουλος, «Καλλίνικος. Ο Χαραλαμπάκης», Θρησκευτική και Ηθική 

Εγκυκλοπαίδεια, τόμ. 7ος, Αθήναι 1965, σ. 255-257. 
69Για την θέση της εκκλησίας στην πολιτική ζωή της Ελλάδος βλ. Θεοδόσης Τσιρώνης, Εκκλησία 

Πολτιτευόμενη. Ο πολιτικός λόγος και ρόλος τηε εκκλησίας της Ελλάδος 1913-1941, Εκδόσεις Επίκεντρο, 

Θεσσαλονίκη 2010. Επίσης, στο ολιγόλεπτο ντοκιμαντέρ που είχε παρουσιάσει ο γερμανικός 

προπαγανδιστικός μηχανσμός, ο Καλλίνικος (Εν Ολύμπω), προταγωνιστούσε στα πλάνα της γερμανικής 
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«Η Ελλάς και το ελληνικόν έθνος, το οποίον εγνώρισε κατά την 

υπερτρισχιλιετή ιστορίαν του να διακρίνη και αντιμετωπίζη θαρραλέως 

τους μεγάλους φυλετικούς, εθνικούς και θρησκευτικούς κινδύνους, δεν 

υπάρχει ουδεμία αμφιβολία ότι έχει ύψιστον καθήκον ως πάντοτε και 

σήμερον να αμυνθή και αγωνισθή ολοψύχως δια τα πολύτιμα ιδεώδη και 

αγαθά του λαμπρότερου πολιτισμού της ανθρωπότητος, τα οποία ιδεώδη 

και αγαθά έγιναν εν ροή των αιώνων οι στυλοβάται και εμπνευσταί της 

Δυτικής Ευρώπης».70 

Η προπαγάνδα ωστόσο, για την αντικομμουνιστική εκστρατεία δεν περιορίστηκε μόνο 

στον έντυπο λόγο και στις εκφωνήσεις ομιλιών στο ραδιόφωνο, αλλά πολύ γρήγορα 

κατανόησε την ανάγκη οργάνωσης πολιτικών εκθέσεων μαζικού χαρακτήρα. Μία από αυτές 

τις προπαγανδιστικές εκθέσεις οργανώθηκε από το αρμόδιο γραφείο Τύπου και Προπαγάνδας 

στη Θεσσαλονίκη και άνοιξε τις πύλες του στην ελληνική κοινωνία τον Φεβρουάριο του 

1943, αποτελώντας τον θεμέλιο λίθο της συστηματοποιημένης και εντατικοποιημένης 

προσπάθειας των αρχών κατοχής κατά του κομμουνισμού. Η έκθεση με την ονομασία «Ο 

Σοβιετικός Παράδεισος» μετατράπηκε σ’ ένα κυριολεκτικά κατηχητικό του 

αντικομμουνισμού, όπου οι ρητορείες της ναζιστικής προπαγάνδας προσαρμόστηκαν στις 

ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας ενισχύοντας την επιδιωκόμενη διαίρεση των Ελλήνων σε 

«εθνικόφρονες» και «κομμουνιστές». 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                              
αποστολής στο Κατίν, βλ. KAYTAN FOREST MASSACRE POLAND / GERMAN PROPAGANDA 

FILM 3468- https://www.youtube.com/watch?v=DiTCO_vk6Og&has_verified=1, [ημερομηνία 

ανάκτησης 9 Οκτωβρίου 2019]. 
70Νέα Ευρώπη, 27 Φεβρουαρίου και 1, 2 Μαρτίου 1943, Απογευματινή, 27 Μαρτίου 1943. 

https://www.youtube.com/watch?v=DiTCO_vk6Og&has_verified=1
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

«Ο ΣΟΒΙΕΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ» ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

ΕΘΝΙΚΟΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ «ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ» 

 

2.1. Η οργάνωση της έκθεσης: «Ο Σοβιετικός Παράδεισος» στη Μακεδονία» 

 

Για την υλοποίηση της επιθετικής προπαγάνδας του εθνικοσοσιαλιστικού κόμματος της 

Γερμανίας, διοργανώθηκε η έκθεση  "Ο Σοβιετικός Παράδεισος" από το Υπουργείο 

Προπαγάνδας του Ράιχ το 1941. Η έκθεση έδειχνε, πως οι ρητορείες της αποικιοκρατίας 

χρησιμοποιήθηκαν από τους θεωρητικούς του ναζισμού για την προπαγανδιστική 

«νομιμότητα» της στρατιωτικής επέκτασης στη Σοβιετική Ένωση, αλλά και της υπονόμευσης 

του μπολσεβικισμού και του διεθνούς εβραϊσμού.71 Παρά την συμφωνία Ρίμπερντροπ- 

Μολότωφ μεταξύ των δύο δυνάμεων για μη επίθεση και συνεργασία το 1939, στα επεκτατικά 

σχέδια του ναζιστικού κόμματος είχαν συμπεριληφθεί οι απέραντες καλλιεργήσιμες εκτάσεις 

της Ανατολικής Ευρώπης, που υπήρξαν ταυτόχρονα πλούσιες σε ορυκτά, κοιτάσματα 

πετρελαίου και θα μπορούσαν να υποστηρίξουν την ολοένα και αναπτυσσόμενη βαριά 

βιομηχανία της Γερμανίας.  

Η επίθεση κατά της Σοβιετικής Ένωσης, τον Ιούνιο του 1941, προκάλεσε ίσως την 

κορύφωση της απροκάλυπτης ναζιστικής προπαγάνδας. Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο 

Προπαγάνδας του Γ’ Ράιχ διοργάνωσε την έκθεση «Ο Σοβιετικός Παράδεισος», που 

παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στη Βιέννη μεταξύ Δεκεμβρίου - Φεβρουαρίου 1942.72  

Έπειτα η έκθεση μεταφέρθηκε στο Lustgarten του Βερολίνου από το Μάιο έως τον Ιούνιο 

του ίδιου έτους, ενώ παράλληλα κυκλοφόρησε και μια ταινία μικρού μήκους. Μάλιστα, κατά 

τη διάρκεια της σημειώθηκε εμπρηστική επίθεση στον χώρο, από μέλη αντιστασιακής 

                                                             
71Aistotle Kallis, Nazi Propaganda and the Second World War, Palgrave Macmillan, London 2005, 

σσ.76-83.,  Oliver Lorenz, Die Ausstellung, Das Sowjetparadies: nationalsozialistische Propaganda und 

kolonialer Diskurs“,Revued’ Allemagne, 48-1 (2016), 121-139, στο 

https://journals.openedition.org/allemagne/376 [ημερομηνία ανάκτησης: 5 Ιανουαρίου 2019]. 
72Ausstellung der Reichspropagandaleitung der NSDAP, Das Sowjetparadies, (Berlin 1942), στο 

https://germanpropaganda.org [ημερομηνία ανάκτησης: 5 Ιανουαρίου 2019]. 

https://journals.openedition.org/allemagne/376
https://germanpropaganda.org/soviet-paradise-exhibition/
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οργάνωσης, με επικεφαλής τον εβραϊκής καταγωγής Herbert Baum.73 Η έκθεση του 

Βερολίνου υπήρξε πρότυπο για τις υπόλοιπες περιοδεύουσες εκθέσεις στο Ράιχ και στις 

κατεχόμενες χώρες. Διαδοχικά, αποτελούνταν από τέσσερα τμήματα σκηνών, τα οποία 

περιορίζονταν σε συγκεκριμένη θεματολογία το καθένα, υπακούοντας στα πρότυπα της 

ναζιστικής ιδεολογίας. Η περιοδεία έλαβε χώρα σε αρκετές πόλεις της Ευρώπης, όπως στο 

Αμβούργο, στο Έσσεν, στο Ανόβερο, στο Μανχάιμ, στη Δρέσδη αλλά και σε καταληφθέντα 

από τη Wehrmacht εδάφη, όπως στη Πράγα, στο Όσλο, στο Στρασβούργο, στη Κοπεγχάγη 

και στις Βρυξέλλες.74 

Όπως ήταν αναμενόμενο, στην κατεχόμενη Μακεδονία η εν λόγω έκθεση λειτούργησε ως 

μοχλός της ναζιστικής προπαγάνδας κατά του κομμουνισμού και της αναδυόμενης 

αριστεροκίνητης αντίστασης. Υπεύθυνο για την οργάνωση ήταν το γραφείο Τύπου και 

Προπαγάνδας στη Θεσσαλονίκη με προβλεπόμενη διάρκεια από τον Φεβρουάριο έως τον 

Απρίλιο του 1943 σε αίθουσα του κεντρικού ξενοδοχείου «Αστόρια», επί της οδού Τσιμισκή. 

Σαφώς μικρότερης έκτασης, περιορίστηκε σε αρκετά μικρότερο χώρο από αυτόν του 

Βερολίνου και αποτελούνταν από 28 πίνακες-πλαίσια, με φωτογραφικό κυρίως υλικό, ενώ 

παράλληλα εκδόθηκαν και διανεμήθηκαν 80.000 μπροσούρες, αφίσες και προκηρύξεις.75 

Στο χώρο της Μακεδονίας οι πρώτες αντιστασιακές ομάδες έκαναν την εμφάνιση τους ήδη 

από τους πρώτους μήνες της γερμανικής εισβολής, γεγονός που ανησύχησε τις γερμανικές 

αρχές. Σύμφωνα με την έκθεση της Στρατιωτικής Διοίκησης Θεσσαλονίκης- Αιγαίου η 

δραστηριότητα των ανταρτών στην ύπαιθρο είχε εντατικοποιηθεί, γεγονός που έκρινε άμεσα 

σημαντική την κινητοποίηση της αντίστοιχης επιθετικής προπαγάνδας. Έτσι, ο γερμανικός 

διοικητικός μηχανισμός προχώρησε, στην έκθεση του «Σοβιετικού Παράδεισου», με την 

φιλοδοξία «να γίνουν κατανοητές στον ελληνικό πληθυσμό οι ενέργειες της Wehrmacht 

                                                             
73Ο Herbert Baum υπήρξε επικεφαλής της γερμανικής-εβραϊκής ομάδας νέων Ring-Bund Deutsch-

Jüdischer Jugend και προσχώρησε στην Κομμουνιστική Νεολαία (KJVD) το 1931. Μετά το 1933, 

ασχολήθηκε με την παράνομη αντίσταση του KPD στο ναζιστικό κράτος. Η αντιστασιακή οργάνωση 

διένημε παράνομες προκηρύξεις, ενώ η ομάδα στοχοποιήθηκε από το NSDAPμετά την εμπρηστική 

επίθεση της στην «αντιμπολσεβικική» έκθεση «Ο Σοβιετικός Παράδεισος» στο Lustgarten του Βερολίνου 

στις 18 Μαΐου 1942., Granata C. Ann – Cheryl A. Koos, The human tradition in modern Europe, 1750 to 

the present,Rowman & Littlefield Publish, Lanham 2008, σ.140-141. 
74Oliver Lorenz, Die Ausstellung, Das Sowjetparadies: nationalsozialistische Propaganda und kolonialer 

Diskurs“,Revue d’ Allemagne, 48-1 (2016), 121-139, στο https://journals.openedition.org/allemagne/376, 

[ημερομηνία ανάκτησης: 5 Ιανουαρίου 2019]. 
75Φλάισερ, «Η ναζιστική προπαγάνδα στην Κατοχή», σ. 357-390. 

https://books.google.com/books?id=9NK7mLsXN9IC&pg=PA140&dq=%22Herbert+Baum%22+killed&hl=en&ei=9s8-TbWME4P88Abt6rTVCg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=8&ved=0CFAQ6AEwBw#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com/books?id=9NK7mLsXN9IC&pg=PA140&dq=%22Herbert+Baum%22+killed&hl=en&ei=9s8-TbWME4P88Abt6rTVCg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=8&ved=0CFAQ6AEwBw#v=onepage&q&f=false
https://journals.openedition.org/allemagne/376
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εναντίον των συμμοριτών», σε συνδυασμό με την διανομή έντυπου υλικού από αέρος, αφίσες 

και πλακάτ που θα τοποθετούνταν σε κεντρικά σημεία των πόλεων.76 

 Ως παράλληλες εκδηλώσεις προγραμματίστηκαν ομιλίες αντικομμουνιστικού 

περιεχομένου, που εκφωνήθηκαν στα τοποθετημένα μεγάφωνα της πόλης και στο κινητό 

αυτοκίνητο με το μεγάφωνο, ενώ την επομένη δημοσιεύονταν στην κύρια κατοχική 

εφημερίδα  Νέα Ευρώπη αλλά και στην Απογευματινή. Πρόκειται για ομιλίες ανθρώπων της 

δημόσιας σκηνής της πόλης, γνωστοί για την εθνικόφρονα στάση τους ή την συνεργασία τους 

με τις δυνάμεις Κατοχής. Δεν πρόκειται απαραιτήτως για υποστηρικτές του 

εθνικοσοσιαλισμού και του Ράιχ, αλλά αναμφίβολα για σθεναρούς αντικομμουνιστές. Έτσι, 

τα αντικομμουνιστικά άρθρα αυξήθηκαν σταδιακά και ενισχύθηκαν από τον δημοσιογραφικό 

χώρο αλλά και από ομιλίες γνωστών προσωπικοτήτων με εθνικόφρονες απόψεις, που 

συγκροτούσαν το μαχόμενο ντόπιο δυναμικό κατά του μπολσεβικισμού. Στην περίπτωση 

αυτή ξεχώριζε ο λόγος του Πέτρου Ωρολογά και του Μιχάλη Παπαστρατηγάκη. 

Σε άρθρο του με τίτλο «Μπροστά στον Αγώνα», ο Παπαστρατηγάκης σημείωνε πως «είναι 

ο αγώνας για τον ευρωπαϊκό πνευματικό πολιτισμό. Κάθε άνθρωπος του πνεύματος δεν 

μπορεί να μη σκεφτή με τρόμο τι θα γίνη αύριο, αν το σκοτάδι του μπολσεβικισμού ξεχυθή 

και σκεπάση την Ευρώπη. Τρέμει να το σκεφτή κανείς».77 Έτσι, μέσα από τα ναζιστικά 

στερεότυπα που υιοθετούσε η ναζιστική προπαγάνδα τονίζονταν ο αγώνας του Ράιχ για την 

προστασία του ευρωπαϊκού πολιτισμού έναντι των ασιατών «βαρβάρων». Αντίστοιχα, 

ανάλογου ύφους τα άρθρα του Ωρολογά ενίσχυαν την προσπάθεια των κατοχικών αρχών: 

«Καταρεύσασα στρατιωτικώς η Ρωσσία προ του τέρματος του προηγούμενου 

πολέμου επεδόθη μετά φανατικού ζήλου εις την εφαρμογήν του πειράματος, δια του 

οποίου ήλπιζεν ότι θα επιλύση το πρόβλημα, θα εκμηδενίση τας τάξεις, θα εξισώση 

οικονομικώς τα άτομα και αφού διατηρήση επί τινά χρόνον, την δικτατορίαν του 

προλεταριάτου, θα καταλήξη εις την πλήρη ατόνησιν του κράτους, ως δυνάμεως 

πιεστικής και εξαναγκαστικής […] Ο εθνικοσοσιαλισμός υπήρξε κοσμοθεωρία δια 

της οποίας επεζητείτο η ρασιοναλιστική επίλυσις. Είναι δε καταφανής η υπεροχή 

της, όχι μόνον έναντι του μπολσεβικισμού που θεωρείται ως βάναυσος 

                                                             
76Bundesarchiv-MilitärarchivFreiburg [BArch], RW 40/166: BefehlshaberSaloniki-Ägais, Ic, έκθεση 

Ιανουαρίου– Φεβρουαρίου 1943. 
77 Νέα Ευρώπη, 1 Μαρτίου 1943. 
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κακομεταχείρισις ιδεών εκ μέρους λαού βαρβάρου, αλλά και έναντι του 

καπιταλιστικού φιλελευθερισμού»78 

Μέσα από τα δημοσιεύματα στον Τύπο, ο ναζιστικός μηχανισμός καλούσε την ελληνική 

κοινωνία να εναντιωθεί στον πολιτικό «κίνδυνο» του κομμουνισμού και συνεπώς στο ρωσικό 

κράτος που τον πρέσβευε. Ο φόβος της «πολιτισμικής εξαθλίωσης» των εθνών της Ευρώπης 

από την εισβολή των λαών της Ανατολής ενισχύονταν περεταίρω μέσα από την εξιστόρηση 

της έκθεσης. Συμπληρωματικά, δημοσιεύονταν διαγγέλματα του Hitler και του Υπουργού 

Προπαγάνδας Goebbels, οι οποίοι παρουσιάζονταν ως θεματοφύλακες της Ευρώπης και του 

πολιτισμού της, που βρίσκονταν γι’ ακόμη μια φορά στο έλεος του «ασιατικού κινδύνου». Τα 

άρθρα και οι ομιλίες τους εμπνευσμένες από τη ναζιστική θεωρία πυροδότησαν στο κοινό 

αντιλήψεις, οι οποίες ξεπρόβαλλαν από ρατσιστικές θεωρίες του παρελθόντος.79 

Οι διοργανωτές της έκθεσης καλούσαν τους αναγνώστες να παρεβρεθούν τους επόμενους 

μήνες στον «εκθεσιακό χώρο», δίνοντας τις απαραίτητες πληροφορίες, το ωράριο 

λειτουργίας, καθώς και κάποιες λεπτομέρειες σχετικά με τη διοργάνωση. Τα πρώτα 

δημοσιεύματα που προανήγγειλαν την έκθεση, περιλήφθηκαν στις στήλες της Νέας Ευρώπης 

στις 3 και 4 Φεβρουαρίου του 1943, με τους συντάκτες να στοχεύουν εξαρχής στον 

εκφοβισμό του λαού  μέσω της «δαιμονοποίησης» του κομμουνισμού και της ηγεσίας του, 

μέσα από τη χρήση  απαξιωτικών χαρακτηρισμών που παρέπεμπαν σε «δολοφόνους, 

εγκληματίες, ληστές», υπονομεύοντας τη δράση τους και παράλληλα συγχέοντας έννοιες, 

επιβεβαιώνοντας έτσι τις φημολογίες πως οι αντάρτικες ομάδες στην ύπαιθρο και στα βουνά 

απαρτίζονταν από «εγκληματικά στοιχεία της κοινωνίας, τα οποία δέχτηκε στους κόλπους της 

ο ΕΛΑΣ»: 

«Ο Σοβιετικός Παράδεισος είναι η κόλασις της ανθρωπότητος. Η μάστιξ του 

μπολσεβικισμού. Εκατομμύρια ανθρώπων ατιμάσθηκαν, μαρτύρησαν και 

σκοτώθηκαν. Εγκληματίαι, λησταί και δολοφόνοι πήραν την εξουσία. Εθνικισμός 

και πολιτισμός, εκκλησία και οικογενειακή ζωή καταστρέφονται. Το κνούτο και οι 

ύπουλες δολοφονίες είναι τα δώρα του Σοβιετικού Παράδεισου. Εγκληματίαι 

εναντίον της πατρίδος, της οικογένειας και του πολιτισμού. Μόνο μέχρι το 1937 ο 

αριθμός των κατόπιν βασανιστηρίων δολοφονηθέντων στα υπόγεια της Γκεπεού 

                                                             
78Νέα Ευρώπη, 24 Ιανουαρίου 1943. 
79Νέα Ευρώπη, 31 Ιανουαρίου 1943.  
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έφθασε στα 12 εκατομμύρια. Γιατροί, αξιωματικοί, διδάσκαλοι, επιστήμονες 

δολοφονήθηκαν. Αγρότες και εργάτες στάλθηκαν για καταναγκαστικά έργα στις 

ερημιές της Σιβηρίας. Δεν γύρισαν ξανά».80 

Τα δημοσιεύματα υπάκουαν σύμφωνα με τις αρχές της ναζιστικής προπαγάνδας στην 

εξιστόρηση της έκθεσης και είχαν στόχο όχι μόνο τον εκφοβισμό αλλά και την σύγκριση με 

το εθνικοσοσιαλιστικό κράτος. Έτσι, παρουσιάζονταν μέσα από φωτογραφικό υλικό εικόνες 

από τα κρατητήρια, τα βασανιστήρια και τα «γκουλάγκ» της NKVD,81 της μεθόδους που 

ακολουθούσε η οργάνωση έναντι των εχθρών της χώρας, δίνοντας μάλιστα στην δημοσιότητα 

στατιστικά στοιχεία και ονομαστικούς πίνακες των δολοφονηθέντων. Σύμφωνα με αυτά τα 

τεκμήρια, στόχος των μπολσεβίκων ήταν η εξόντωση και η σταδιακή εξαφάνιση της 

κοινωνικής και οικονομικής ελίτ μιας κοινωνίας που μελλοντικά θα μπορούσε να 

λειτουργήσει ανασταλτικά, αντιδρώντας στα σχέδια τους. Παρόμοια θεματολογία παρουσίαζε 

και το άρθρο του Παπαστρατηγάκη στις 18 Φεβρουαρίου, ο οποίος μέσα από μια αναλυτική 

περιγραφή της τρέχουσας έκθεσης, παρουσίαζε λεπτομερώς «τη φρίκη του σοβιετικού 

κόσμου και τις απάνθρωπες πράξεις της Γκεπεού μπροστά στην εικόνα ενός παιδιού». Ο 

αρθρογράφος με το τρόπο αυτό προσπαθούσε να εξοργίσει το κοινό στρέφοντας το έναντι 

των κομμουνιστών, παρουσιάζοντας τους ως «αδίστακτους και ανήθικους»: 

«Βλέπουμε ένα παιδί να στέκεται μπροστά σε μια φοβερή εικόνα. Δύο όργανα της 

ΓΚΕΠΕΟΥ σκοτώνουν έξω από το σπίτι τους μια μάνα με δυο παιδάκια. Λίγο πιο 

πέρα ο πατέρας. Το ένα παιδάκι βρίσκεται χάμω στο χιόνι, σκοτωμένο. Το σπίτι, μια 

καλύβα καίγεται. Μέσα σε αυτή την εικόνα υπάρχει τόση φρίκη. Νοιώθεις να σου 

σφίγγεται η καρδιά […] κι ο νέος στέκεται βλέπει και συλλογίζεται. Τα μάτια του 

κοιτάζουν την εικόνα αυτή, που δείχνει μια τρομερή σκηνή, που θα επαναλήφθηκεν 

εκατομμύρια φορές εκεί απάνω, στη σοβιετική στέππα».82 

Τα εγκαίνια του «Σοβιετικού Παράδεισου» πραγματοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη στις 15 

Φεβρουαρίου, ενώ οι δημοσιεύσεις διανθίζονταν με εικόνες, «όπως την είδαν παρατηρητές 

                                                             
80Νέα Ευρώπη, 3 Φεβρουαρίου 1943. 
81 Η NKVD υπήρξε κρατική υπηρεσία στην Σοβιετική Ένωση το 1941, την Λαϊκή Επιτροπή για 

Eσωτερικές Yποθέσεις, ένα υπέυθυνο σώμα ασφαλείας,  μυστική υπηρεσία και οργανισμός πληροφοριών 

που μετέπειτα μετονομάστηκε σε KGB (Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti), δηλαδή Επιτροπή 

Κρατικής Ασφάλειας. 
82Νέα Ευρώπη, 18 Φεβρουαρίου 1943. 
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από άλλες ευρωπαϊκές χώρες», προσδίδοντας έτσι μεγαλύτερο ρεαλισμό και αληθοφάνεια 

στο ρόλο της έκθεσης:83 

«Τα εγκαίνια της εκθέσεως ο Σοβιετικός Παράδεισος συνεκέντρωσαν την πρωίαν 

της Κυριακής, 10.45 πμ, εις την αίθουσαν Αστόρια πλήθος επίλεκτου κόσμου […] 

τόσον οι επίσημοι όσον και πάντες οι παραστάτες εις τα εγκαίνια περιειργάσθηκαν 

με προσοχήν και με ιδιαίτερον ενδιαφέρον τους πίνακας, τας στατιστικάς, τας 

ποικίλας φωτογραφίας και τα εξαίρετα σχόλια τα οποία υπάρχουν επί των πινάκων. 

Γενικώς εκρίθη ότι εις την έκθεσιν αυτήν παρέχεται με αδρά χρώματα ή εικών όλης 

της εγκληματικής δράσεως του μπολσεβικισμού, ο οποίος εστράφη κατά των 

ιερότερων παραδόσεων και θεσμών, δια να συντρίψη και να παραλύση τους 

λαούς».84 

Στην τελετή έναρξης παρεβρέθηκαν αρκετοί «εκλεκτοί» προσκεκλημένοι από τον πολιτικό 

και εκκλησιαστικό χώρο, εκπρόσωποι διαφόρων σωματείων, συλλόγων, οργανισμών και 

επιτροπών καθώς και πλήθος διανοουμένων, άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών, 

αναμφίβολα σθεναρών αντικομμουνιστών, είτε υποστηρικτών της εθνικοσοσιαλιστικής 

θεωρίας.85 Ας επισυμανθεί όμως, πως οι εκθέσεις αυτές και παρόμοιου τύπου εκδηλώσεις με 

πολιτικό ή εθνικό περιεχόμενο είχαν συνήθως σταθερό καταναγκαστικό χαρακτήρα για τους 

δημόσιους φορείς και τις ελίτ μιας κοινωνίας. Στις επιταγές της ναζιστικής προπαγάνδας 

προσαρμόστηκαν επίσης, οι μαθητές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με το διδακτικό προσωπικό, 

επομένως δεν εκπλήσσει το γεγονός της οργάνωσης διαγωνισμού έκθεσης ιδεών, στον οποίο 

συμμετείχαν μαθητές των σχολείων παρουσιάζοντας τις εντυπώσεις τους, όπως 

ανακοινώθηκε στην Απογευματινή. Οι «καλύτερες» εκθέσεις βραβεύθηκαν και 

δημοσιεύτηκαν στην εν λόγω εφημερίδα, δίνοντας τα εύσημα στους συμμετέχοντες μαθητές, 

ωστόσο εντύπωση κάνει το αντιμπολσεβικικό μένος στη γραφή τους:86 

«Επισκεπτόμενος κανείς την έκθεσιν ο «Σοβιετικός Παράδεισος» ανατριχιάζει 

αντικρίζοντας την τρομεράν καταστροφήν την οποίαν επροξένησεν ο 

μπολσεβικισμός εις την χώραν, όπου εύρε πρόσφορον έδαφος και επεκράτησε. 

                                                             
83Νέα Ευρώπη, 10 Φεβρουαρίου 1943. 
84Νέα Ευρώπη, 16 Φεβρουαρίου 1943.  
85Νέα Ευρώπη, 14, 16 Φεβρουαρίου 1943, Απογευματινή, 12, 15 Φεβρουαρίου 1943. 
86Απογευματινή, 2, 3, 4, Ιουνίου 1943. 
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Εντύπωσιν κάμνουν κτυπηταί εικόνες, αι οποίες δείχνουν καταφανή τα σημεία της 

θηριωδίας και τα αισθήματα, από τα οποία εμπνεόμενα τα εγκληματικά ταύτα 

στοιχεία, διαπράττουν τα πλέον φρικιαστικά εις βάρος του πληθυσμού 

εγκλήματα».87 

Μεταξύ των καλεσμένων της έκθεσης υπήρξαν ο Γενικός Διοικητής Μακεδονίας 

Σιμωνίδης, ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Γεννάδιος, ο διευθυντής της αστυνομίας 

Μαντούβαλος, οι πρόεδροι εμπορικών και βιομηχανικών οργανώσεων, ο πρόεδρος του 

επαγγελματικού και βιομηχανικού επιμελητήριο με την διοικητική επιτροπή, καθηγητές του 

Πανεπιστημίου, καθώς και εκπρόσωποι του δημοσίων φορέων. Ο λόγος του Σιμωνίδη 

αναδημοσιεύτηκε στις εφημερίδες την επομένη, όπου τόνισε ότι «η έκθεση λειτουργούσε 

κατατοπιστικά στον ελληνικό λαό για τις πράξεις και τις ενέργειες των μπολσεβίκων, ο 

οποίες στρέφονταν κατά του ελληνικού έθνους και του χριστιανισμού».88 Το αίσθημα αυτό 

της απειλής του ελληνικού έθνους και συνάμα της θρησκείας από την «κομμουνιστική 

λαίλαπα» ήταν διάχυτο σε παρόμοιου τύπου ομιλίες, λειτουργώντας συμπληρωματικά στο 

έργο της γερμανικής προπαγάνδας. Έτσι, σε μια άριστα συντονισμένη προσπάθεια οι 

δυνάμεις κατοχής και οι συνεργάτες τους, προσπαθούσαν να απομακρύνουν από τη 

στοχοθεσία του επικείμενου εχθρού το Ράιχ, εισάγοντας ένα νέο εξωτερικό και εσωτερικό 

εχθρό, την ΕΣΣΔ και συνεπώς την ένοπλη αντίσταση της αριστεράς (ΕΑΜ/ΕΛΑΣ). 

Κατά τους επόμενους μήνες δημοσιεύονταν συνεχώς ανακοινώσεις για την έκθεση και την 

προσέλευση του κοινού, ενώ οι διοργανωτές έβαλαν το αντίτιμο των 100 δραχμών για την 

είσοδο, εξασφαλίζοντας με τρόπο αυτό κάποια έσοδα.89 Στην ίδια σελίδα της εφημερίδας σε 

στήλη του ο Παπαστρατηγάκη γράφει την κριτική του για την έκθεση, αλλά συγχρόνως και 

τις απόψεις του για τον μπολσεβικισμό. Σύμφωνα με τον ίδιο «εξαιτίας του φόβου 

επικράτησης του κομμουνισμού, απειλείται και κλονίζεται ο πυρήνας του ελληνικού λαού»: 

                                                             
87Απογευματινή, 3 Ιουνίου 1943. 
88Νέα Ευρώπη, 16 Φεβρουαρίου 1943. 
89 Πρόκειται για μια τιμή που προσαρμόστηκε στην τοπική οικονομία με δεδομένη την προσαύξηση των 

τιμών λόγω του πληθωρισμού, γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο τελικά για μια όχι και 

τόσο προσιτή τιμή στο ευρύ κοινό, δεδομένων των αναγκών που υπήρχαν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η 

τιμή του ψωμιού (κατά οκά): τον Απρίλιο του 1941: 10 δραχμές, τον Ιανουάριο του 1942: 230 δραχμές, 

τον Ιούλιο του 1943: 2.600 δραχμές, τον Ιανουάριο του 1944:  38.000 δραχμές, ενώ τον Σεπτέμβριο του 

ίδιου έτους στις 153.000.000 δραγμές. 
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«Μέσα εις την έκθεσιν του Σοβιετικού Παραδείσου σε καταπλήσσει η αλήθεια. Όσα 

ακούσαμεν όσα δεν επίστευαν πολλοί, όσα πολλές φορές εφαίνοντο απίθανα, τα 

βλέπει κανείς σε εικόνες που είναι έργα τέχνης και σε αριθμούς που δεν επιτρέπουν 

αμφιβολίες. Αισθάνεται κανείς μέσα εις την έκθεσιν αυτήν όλη τη φρίκη της 

μπολσεβικικής τυραννίας. Όλα κάτω, όλα ερείπια. Η θρησκεία, η οικογένεια, η 

εργασία […] Κοιτάζουμε γύρω τις εικόνες. Με το ρεαλισμό τους δεν σ’ αφήνουν ν’ 

αμφιβάλεις για τίποτε. Τα λένε όλα. Και είναι όλα βαλμένα εκεί μέσα χωρίς 

περίτεχνες μεθόδους. Είναι τόση η αλήθεια, ώστε την άφησαν να μιλήση στην ψυχή 

του θεατού. Όταν βγαίνεις αναπνέεις. Σαν να ξύπνησες από κακό όνειρο. Και 

σκέπτεται αν θα ήταν χειρότερη η κόλασις από αυτόν τον παράδεισο».90 

Παράλληλα, για την ενίσχυση της έκθεσης και την αύξηση επισκεπτών δημοσιεύτηκαν και 

ομιλίες «σημαντικών» στελεχών του δοσιλογικού χώρου. Ο αγώνας αυτός της γερμανικής 

προπαγάνδας παρουσιάστηκε ως πόλεμος σύγκρουσης μεταξύ του κομμουνισμού και των 

αντικομμουνιστικών δυνάμεων. Επομένως, δεν εκπλήσσει το γεγονός πως μεταξύ των 

συντελεστών και των προσωπικοτήτων που παρεβρέθηκαν στα εγκαίνια της έκθεσης, 

μιλώντας με κολακευτικά λόγια και εξωραΐζοντας το περιεχόμενο της, συγκαταλεγόταν και 

«διακεκριμένοι» του βορειοελλαδίτικου δοσιλογισμού. Πρόκειται για φανατικούς 

υποστηρικτές του εθνικοσοσιαλιστικού κινήματος, κάποιοι άλλοι υπήρξαν «εθνικόφρονες 

πατριώτες», και όλοι μαζί ορκισμένοι εχθροί του κομμουνισμού, συνεπώς του 

μπολσεβικισμού, που μέσα από ομιλίες τους στο ραδιόφωνο, είτε στα τοποθετημένα 

μεγάφωνα της πόλης υπερασπίστηκαν τις θέσεις τους ενάντια στον μπολσεβικικό κίνδυνο.91 

Στην εφημερίδα μια σειρά άρθρων υπό τον τίτλο «Η ελληνική κοινή γνώμη λαμβάνει 

θέσιν έναντι του Μπολσεβικισμού» δημοσιεύθηκε μία σειρά ομιλιών που εκφωνήθηκαν στο 

ραδιόφωνο, όπως αυτή του αρχισυντάκτη Παπαστρατηγάκη με θέμα «Βία και ψεύδος, δύο 

φάσεις του μπολσεβικισμού», του προέδρου του Επαγγελματικού επιμελητηρίου με θέμα 

«Ελληνισμός και Μπολσεβικισμός», του προέδρου της Ομοσπονδίας γεωργικών 

συνεταιρισμών «Πως ο μπολσεβικισμός εξεμηδένισε την αγροτικήν τάξιν». Πιο συχνά 

δημοσιοποούνται κείμενα του δημοσιογράφου και υπεύθυνου διοργανωτή της έκθεσης 

                                                             
90Νέα Ευρώπη, 16 Φεβρουαρίου 1943: «Ο Περαστικός». 
91Δήμος Θεσσαλονίκης, Αρχείο Κατοχής 1941-1944, «Πρακτικά Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου», 

Τακτική Συνεδρίαση  9ης Μαΐου 1941, «Γραφείο Εξυπηρετήσεως Γερμανικού Στρατού», Αριθμ., 393, 

Θεσσαλονίκη, 9 Μαΐου 1941. Σχετικά με την τοποθέτηση μεγάφωνων και σειρήνων στο δημόσιο χώρο 

της Θεσσαλονίκης και για την επιβάρυσνη του Δήμου με τα έξοδα., Νέα Ευρώπη, 16 Φεβρουαρίου 1943. 
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Ευριπίδη Χειμωνίδη με θέμα «Νεολαία και Μπολσεβικισμός».92 Απώτερος στόχος των 

ομιλητών ήταν η οικειοποίηση και η χειραγώγηση της κοινής γνώμης.   

 Αντίστοιχου ύφους άρθρα δημοσιεύθηκαν στα πρωτοσέλιδα, διανθίζοντας έτσι το 

περιεχόμενο τους, όπως: «Γιατί είμαστε εχθροί του Μπολσεβικισμού»93, όπου εκφράστηκαν 

στερεοτυπικές- ρατσιστικές αντιλήψεις του ναζισμού, περί βαρβαρικής απειλής των 

ασιατικών λαών. Από την άλλη δεν εκπλήσσουν άρθρα, όπως αυτό του φανατικού 

εθνικοσοσιαλιστή Γεώργιου Πούλου, ο οποίος προέτρεπε την ελληνική κοινωνία να 

συνεργαστεί με τις κατοχικές δυνάμεις, καθώς κατά την άποψη του αγωνίζονταν για την 

διάσωση του Ευρωπαϊκού πολιτισμού.94 

Ως παράλληλη προπαγανδιστική ενέργεια στο παιχνίδι θέσεων και αντιθέσεων, ήταν η 

προκήρυξη διαγωνισμού, με τον οποίο οι συντάκτες των κατοχικών εφημερίδων, καλούσαν 

Έλληνες επαναπατρισθέντες της Ρωσίας, να μιλήσουν για τις άσχημες συνθήκες διαβίωσης, 

τη βία και τη τρομοκρατία σε μια προσπάθεια να διαβάλουν το κομμουνιστικό καθεστώς.95 

Σε αντιπαράθεση βέβαια με τις σκληρές εικόνες βίας που περιέγραφαν την κοινωνική και 

πολιτική κατάσταση στην ΕΣΣΔ, υπήρξαν αυτές των Ελλήνων μεταναστών στο Ράιχ, οι 

οποίοι κλίθηκαν επίσης να περιγράψουν τη ζωή και την εργασία στη Γερμανία 

ωραιοποιώντας και εξιδανικεύοντας τις δομές του Γ΄ Ράιχ.96 

Η επισκεψιμότητα στον χώρο της έκθεσης ξεπέρασε τις προσδοκίες των διοργανωτών, 

σύμφωνα με τη Νέα Ευρώπη. Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, ο αριθμός των επισκεπτών της 

έκθεσης ξεπέρασε τις 40.000 χιλιάδες μόνο στη Θεσσαλονίκη και άλλοι 110.000 στο σύνολό 

τους στη Μακεδονία. Βέβαια οι συντάκτες, στο πλαίσιο της προπαγανδιστικής τους τακτικής, 

έκαναν λόγο για κοσμοσυρροή, σε μια προσπάθεια ασφαλώς να μεγαλοποιήσουν αριθμούς 

και ωραιοποιήσουν καταστάσεις, συγκροτώντας υποθετικά αντικομμουνιστικά ερείσματα 

εντός της κοινωνίας. Παράλληλα, αναφερώταν σε έναν υπέρογκο αριθμό επισκεπτών, 

προσπαθώντας να αναδείξουν την επιτυχία αυτής της έκθεσης, επικροτώντας την προσπάθεια 

των συντελεστών και προσελκύοντας παράλληλα ακόμη και το πιο αδαή κοινό:97 

                                                             
92Νέα Ευρώπη, 19, 20, 23, 25 Φεβρουαρίου 1943, 3 Μαρτίου 1943. 
93Νέα Ευρώπη, 28 Φεβρουαρίου 1943. 
94Νέα Ευρώπη, 25 Φεβρουαρίου 1943, 1 Μαΐου 1943. 
95Νέα Ευρώπη, 3 Φεβρουαρίου 1943.  
96Mark Mazower, Στην Ελλάδα του Χίτλερ. Η εμπειρία της Κατοχής, μτφρ. Κώστας Κουρεμένος, Εκδόσεις 

Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1994, σσ. 99-104, Νέα Ευρώπη, 22 Μαρτίου 1943. 
97Φλάισερ, «Η ναζιστική προπαγάνδα», σ. 364. 
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«Η  κοσμοσυρροή, η οποία παρατηρείται είναι πρωτοφανής, πράγμα το οποίον 

καταδεικνύει τη επιθυμίαν των Ελλήνων να ιδώσι την πραγματικότητα των όσων 

ήκουσαν περί Ρωσσίας και να βεβαιωθούν με δοκουμέντα, στατιστικάς 

αδιαψεύστους και πίνακας, περί της πραγματικής καταστάσεως εν τη Σοβιετία και 

περί της συμπεριφοράς των ερυθρών προς τον λαόν, προς την οικογένειαν και προς 

τους αντιπροσώπους της εκκλησίας. Όστις επισκέπτεται την έκθεσιν εκφράζει τον 

θαυμασμόν του προς τους οργανωτάς της εκθέσεως ταύτης […] η κοσμοσυρροή 

συνεχίζεται και πληροφορούμεθα ότι θα επισκεφθούν την έκθεσιν και μαθηταί των 

σχολείων συντεταγμένοι».98 

Επιστρέφοντας στα μηνύματα των εκθεμάτων της έκθεσης, οι ανακοινώσεις στις 

εφημερίδες συνοδεύονταν είτε από εικόνες της έκθεσης, είτε από μπροσούρες με το 

σφυροδρέπανο, το έμβλημα του κομμουνισμού συνοδευόμενο από μια νεκροκεφαλή, εικόνες 

που αναμφίβολα στόχευαν στην πρόκληση τρόμου στους επισκέπτες.99 Σε σχετικό άρθρο στη 

Νέα Ευρώπη, δίνεται μια εκτενής περιγραφή του εκθεσιακού χώρου, των θεματικών 

αιθουσών και  συγχρόνως αναλυτική περιγραφή των «εκθεμάτων σε αυτές. Τρόμο και δέος 

προξενούσε αναμφίβολα η περιγραφή της στάσης του κομμουνισμού έναντι της εκκλησίας, 

όπως «αποδείκνυαν» φωτογραφίες από κατεστραμμένες εκκλησίες στη Βοσνία και άρθρα για 

τον ξεριζωμό του κλήρου στην Ρωσία.100 Σε ακόλουθο άρθρο υπό τον τίτλο: «Η χώρα των 

άθεων. Ο αγών των Σοβιέτ εναντίον του Θεού», κατά τον αρθρογράφο «ομιλούν σημαίνοντα 

πρόσωπα του μπολσεβικισμού δια τη θρησκεία»,101 ενώ στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι 

υποτιθέμενες επιστολές του Λένιν προς τον Γκόργκι έναντι της θρησκείας, αλλά και οι 

«πλαστές» επιστολές λατρείας του κλήρου της εκκλησίας προς τον Στάλιν: 

«Δια τον Λένιν καμία έκφρασις δεν είναι αρκετά δυνατή δια να φανερώση πόσον 

επαίσχυντος και επιβλαβής είναι η θρησκεία δια την μπολσεβικικήν κοσμοθεωρίαν 

[…] Ο Λένιν θέλει λοιπόν να εκριζώση τελείως και ολοκληρωτικώς κάθε ιδέαν του 

θεού, διότι κατά την γνώμην του αποσπά η ιδέα του θεού των προλετάριων από τον 

ταξικόν αγώνα και από τας υλικάς βάσεις του αγώνος αυτού».102 

                                                             
98Νέα Ευρώπη, 16 Φεβρουαρίου 1943. 
99Νέα Ευρώπη, 6 Φεβρουαρίου 1943. 
100Νέα Ευρώπη, 18 Φεβρουαρίου 1943, 9 Μαρτίου 1943, Απογευματινή, 27 Φεβρουαρίου 1943. 
101Νέα Ευρώπη, 16 Φεβρουαρίου 1943. 
102Νέα Ευρώπη,  12 Φεβρουαρίου 1943, 10 Μαρτίου 1943. 
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Από την αντικομμουνιστική  αυτή «εκστρατεία» δεν μπορούσε επομένως να λείπει η 

εκκλησία που συμμετείχε στα εγκαίνια της πολιτικής έκθεσης μέσω του εκπροσώπου της. Ο 

Μητροπολίτης Γεννάδιος μέσα από το λόγο του τόνισε μεταξύ άλλων ότι: «Η εκκλησία της 

Ελλάδος από της πρώτης στιγμής παρακολούθησε τους διωγμούς κατά του ορθόδοξου 

κλήρου, τους οποίους ενήργησεν ο μπολσεβικισμός και διέγνωσε τον μέγαν κίνδυνον, ο 

οποίος ηπείλει τα ιδανικά και την πίστιν του έθνους, τεθείσα αμέσως αντιμέτωπος αυτών».103 

Στον αντικομμουνιστικό αυτό αγώνα επιδόθηκε με ιδιαίτερο μένος ο γερμανόφιλος 

Καλλίνικος (εν Ολύμπω), ο οποίος συντάχθηκε στις επιταγές της γερμανικής προπαγάνδας, 

καθώς το Ράιχ σύμφωνα με τον ίδιο (σε λόγο του στο ραδιόφωνο) υπερασπιζόταν τον δυτικό 

πολιτισμό έναντι της ασιατικής βαρβαρότητας! 

«Από τρεις απόψεις θα επεθύμουν σήμερον να ομιλήσω προς τους ακροατάς μου 

περί του μπολσεβικού κινδύνου. α) Από απόψεως του κινδύνου της παγκόσμιας 

επαναστάσεως, την οποίαν επιδιώκει ο μπολσεβικισμός, β) από της απόψεως του 

πανσλαυιστικού κινδύνου και γ) από θρησκευτικής απόψεως. Ως θεωρία, η θεωρία 

του μπολσεβικισμού παρουσιάζεται σαγηνευτική, λαμποκοπούσα εις ωραία 

χρώματα. Μέσα της όμως φέρει δηλητήριον. Η θεωρία αυτή και πράξις 

εδημιούργησαν μιαν βάναυσον κυριαρχίαν, έναν δεσποτισμόν αφάνταστον, μιας 

μικράς τρομοκρατικής μειονότητος, κατά το πλαίσιον ιουδαϊκής εν Ρωσσία, και 

έστειλε κατά καιρούς εις άδην εκατομμύρια ψυχών εις μίαν χώραν ήτις, λόγω της 

εκτάσεως της και της ευφορίας της, θα ήτο ως ήτο άλλοτε, ο σιτοβολών της 

Ευρώπης, εδημιούργησε δε και εξόπλισε ένα ισχυρότατον στρατόν, ο οποίος 

προωρίζετο να κάμη μιαν αιματηροτάτην παγκόσμιαν επανάστασιν και υποδούλωσιν 

[…] η Ελλάς και το ελληνικόν έθνος, το οποίον εγνώρισε κατά την υπερτρισχιλιετή 

ιστορίαν του να διακρίνη και αντιμετωπίζη θαρραλέως τους μεγάλους φυλετικούς, 

εθνικούς και θρησκευτικούς κινδύνους, δεν υπάρχει ουδεμία αμφιβολία ότι έχει 

ύψιστον καθήκον ως πάντοτε και σήμερον να αμυνθή και αγωνισθή ολοψύχως δια 

τα πολύτιμα ιδεώδη και αγαθά του λαμπρότερου πολιτισμού της ανθρωπότητος, τα 

οποία ιδεώδη και αγαθά έγιναν εν ροή των αιώνων οι στυλοβάται και εμπνευσταί της 

Δυτικής Ευρώπης».104 

                                                             
103Νέα Ευρώπη, 16 Μαρτίου 1943. 
104Νέα Ευρώπη ,1 και 2  Μαρτίου 1943. 
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Μετά τη Θεσσαλονίκη, η έκθεση περιόδευσε και σε άλλες πόλεις της Μακεδονίας, με την 

συμμετοχή και συμβολή εκπροσώπων της ελληνικής πολιτείας και της εκκλησίας διαδοχικά, 

ως μια επιβαλλόμενη ιεροτελεστία.105 Συγκεκριμένα τα εγκαίνια στη πόλη της Βέροιας 

πραγματοποιήθηκαν σε εξωτερικό χώρο, τον Μάρτιο του ίδιου έτους. Παράλληλα, είχαν 

διοργανωθεί και εορταστικές εκδηλώσεις, προσδίδοντας έτσι στην έκθεση «τιμητικό» 

χαρακτήρα.106 

Στην τελετή έναρξης παρευρέθησαν αντίστοιχα, ο εκπρόσωπος της εκκλησίας και ο 

Έπαρχος της Ημαθίας, οι ομιλίες των οποίων εκφωνήθηκαν από το ξενοδοχείο «Εθνικόν». Τα 

καταστήματα είχαν κλείσει «αυθορμήτως», σύμφωνα με τον συντάκτη της εφημερίδας, 

προκειμένου να παραβρεθούν στην εορτή οι μαγαζάτορες, ενώ επίσης η παρουσία μαθητών 

και οι καθηγητών υπήρξε υποχρεωτική στο χώρο. Σύμφωνα με τον αρθρογράφο ο λαός της 

πόλης έδειξε τον ενθουσιασμό του για την έκθεση και τους διοργανωτές, υποδεχόμενο με 

επευφημίες τους ομιλητές, οι λόγοι των οποίων ήταν εμπνευσμένοι κατά του κομμουνισμού.  

Περαιτέρω παρευρέθησαν ο δήμαρχος της πόλης και εκπρόσωποι του δήμου, αλλά και μέλη 

του εμπορικού και  βιομηχανικού Επιμελητηρίου. Στους  λόγους που εκφωνήθηκαν από τα 

μεγάφωνα της πόλης τονίστηκε η «ανάγκη» του αντικομμουνιστικού αγώνα, καθώς ο 

μπολσεβικισμός αποτελούσε «απειλή» για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, ενώ παράλληλα 

λειτούργησαν ως βέλη στη φαρέτρα των τοπικών εθνικόφρονων στοιχείων καθώς στα χωριά 

της μακεδονικής υπαίθρου δρούσαν οι «συμμορίτες».107 Ο δικηγόρος Νικόλαος Ζωγράφου, 

γνωστός για τις εθνικοσοσιαλιστικές του ιδέες και τη δοσιλογική του δράση, υπήρξε ένας 

εξ΄αυτών. Έχοντας δημοσιεύσει ήδη φιλοναζιστικά άρθρα στην εφημερίδα Μακεδονική Ηχώ 

και υιοθετώντας τις αντικομμουνιστικές ιδέες της ναζιστικής προπαγάνδας, απηύθυνε 

δημόσια διάλεξη στο κοινό της Βέροιας, κατά του κομμουνισμού «επί των θεωρητικών 

βάσεων, συνδυάσας τον Κομμουνισμόν προς τον Πανσλαυϊσμόν», ενισχύοντας με τον τρόπο 

αυτό την αντικομμουνιστική δράση και το βιογραφικό του επί των Γερμανών.108 

Λίγες μέρες αργότερα, στις 19 Μαρτίου η προπαγανδιστική έκθεση μεταφέρθηκε στη 

Νάουσα, στην αίθουσα του κινηματογράφου «Ομόνοια». Στα εγκαίνια του «Σοβιετικού 

Παράδεισου» μίλησαν ο δήμαρχος της πόλης, καθώς επίσης εκπαιδευτικοί και εκπρόσωποι 

                                                             
105Bundesarchiv-MilitärarchivFreiburg [BArch], RW 40/166: BefehlshaberSaloniki-Ägais, Ic,  έκθεση 

Απριλίου 1943. 
106 Νέα Ευρώπη, 17 Μαρτίου 1943. 
107Νέα Ευρώπη, 18, 20 Μαρτίου 1943. 
108Δορδανάς, Έλληνες, σσ.136-139. 
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του εκκλησιαστικού χώρου. Σύμφωνα με τα στοιχεία, παρευρέθηκαν πάνω από δυο χιλιάδες 

άτομα, ένας εξαιρετικά μεγάλος αριθμός επισκεπτών, ο οποίος «αποδοκιμάζει εντονώτατα 

τας αντεθνικάς ενέργειας των κομμουνιστών ληστών». Στην ελληνική πραγματικότητα η 

δράση των γερμανικών αρχών ερμηνεύτηκε από τον δοσιλογικό Τύπο «ως υποτακτική 

ανάγκη για την εξασφάλιση της ηρεμίας και της ειρήνης στην ύπαιθρο από τα «άναδρα» 

στοιχεία του κομμουνισμού.109 

Στην συνέχεια η πολιτική έκθεση μεταφέρθηκε στην γειτονική πόλη, την Έδεσσα στις 24 

Μαρτίου και οργανώθηκε στην αίθουσα του ξενοδοχείου «Εθνικόν», όπου παρευρέθησαν ο 

μητροπολίτης Εδέσσης εκ μέρους της εκκλησίας και ο διορισμένος από τις κατοχικές αρχές 

νομάρχης Πέλλας Γεώργιος Θεμελής, ο  αντικομμουνιστικός λόγος  του οποίου ήχησε ως 

ευαγγέλιο στους κύκλους των εθνικοσοσιαλιστών. Οι επίτιμοι καλεσμένοι προέτρεπαν τους 

δημότες της πόλης να παρευρεθούν στην «αντιμπολσεβικική» έκθεση, ως εθνική υποχρέωση 

των ελλήνων.110 

Τελευταίος σταθμός της περιοδεύουσας έκθεσης υπήρξε η Φλώρινα στις 29 Μαρτίου στο 

ξενοδοχείο «Αίγλη» σε κεντρική πλατεία. Από τον προπαγανδιστικό τίτλο του 

δημοσιεύματος ήταν αντιληπτή η αντικομμουνιστική προδιάθεση του περιεχομένου της 

εκθέσεως. Σύμφωνα με το άρθρο είχε συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου εκφράζοντας 

«ενθουσιώδεις εκδηλώσεις»: 

«Ότι και αν γραφή δια την επιτυχίαν της αντιμπολσεβικικής εκθέσεως εις τας 

επαρχίας, δέν μπορεί  να αποδώση την πραγματικότητα. Πρέπει να είναι κανείς 

αυτόπτης μάρτυς των τεράστιων συγκεντρώσεων, πρέπει να ιδή τον αυθόρμητον 

ενθουσιασμόν του λαού, ο οποίος καταλαμβάνει εξ’ εφόδου τον χώρον προ του 

εξώστου των ρητόρων και την πολιορκίαν της εκθέσεως από τα ανυπομονούντα 

πλήθη διά να πεισθή πόσον βαθεία ομιλεί εις την ψυχήν του Έθνους ο 

αντιμπολσεβικικός αγών της Ευρώπης. Ο φιλήσυχος και νομοταγής εργαζόμενος 

λαός διαισθάνεται τελείως τον κίνδυνον, ο οποίος απειλεί κάθε πολιτισμένην χώραν 

υπό την μορφήν του εβραιομπολσεβικικού παράδεισου των Σοβιέτ και ίσταται 

συμπαγής εναντίον των πληρωμένων πρακτόρων της Μόσχας και Λονδίνου, οι 

οποίοι κακουργούν εναντίον του εις τα μακεδονικά βουνά. Με τον ίδιον 

                                                             
109 Νέα Ευρώπη, 20 Μαρτίου 1943. 
110Νέα Ευρώπη, 26 Μαρτίου 1943. 
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ενθουσιασμόν, όπως και εις τας άλλας πόλεις υπεδέχθη και ο λαός της Φλώρινας το 

άνοιγμα της εκθέσεως ο Σοβιετικός Παράδεισος. Εξ χιλιάδες τουλάχιστον πρόσωπα 

κατέκλυσαν την προ του ξενοδοχείου Αίγλη πλατείαν δια ν ακούσουν τους 

ομιλητάς».111 

 Η τελετή έναρξης συνοδεύτηκε παράλληλα από συναυλία του Φιλεκπαιδευτικού 

Συλλόγου «Αριστοτέλης», η πολιτιστική δράση του οποίου είναι αμφιλεγόμενη μέχρι και 

σήμερα.112 Η τοπική εφημερίδα «Έθνος» κάλυψε με ένα εκτενή άρθρο τα εγκαίνια και τις 

ομιλίες των συντελεστών της έκθεσης.113 Κατά τα εγκαίνια μάλιστα παρουσιάστηκαν 

μουσικά έργα Αυστριακών και Γερμανών συνθετών της κλασσικής μουσικής, προβάλλοντας 

και τιμώντας έτσι την πολιτισμική κληρονομιά του Γ΄ Ράιχ. Μεταξύ των καλεσμένων ήταν ο 

Νομάρχης της Φλώρινας Μπόνης, ο οποίος μέσα από την προπαγανδιστική του ομιλία τόνισε 

την ανάγκη συνεργασίας της ελληνικής κυβέρνησης και του λαού με τις κατοχικές δυνάμεις, 

προκειμένου να καμφθεί η δύναμη των κομμουνιστών του ΕΛΑΣ και συνάμα η βουλγαρική 

προπαγάνδα, συγχέοντας τη δράση των κομμουνιστών με αυτή των βούλγαρων. Ακόμη, 

παρεβρέθηκε ο εκπρώπος της εκκλησίας, ο οποίος τόνισε «τον κίνδυνο και την απειλή που 

διατρέχει η εκκλησία λόγω της εξάπλωσης του μπολσεβικισμού», ενώ ο διευθυντής της 

Νομαρχίας μέσα από τις ρητορείες του εθνικιστικού του λόγου κήρυξε την έναρξη της 

έκθεσης, επισημαίνοντας πως καθήκον του ελληνικού λαού ήταν να αμυνθεί: 

«Η πολιτισμένη ανθρωπότης έχει καθήκον να μετάσχη του αγώνος εναντίον του 

μπολσεβικιού άγους και προέτρεψε τους παρόντας να στρέψουν ευλαβικώς τας 

σκέψεις και τας καρδίας των προς τους ηρωικούς μαχητάς του Ανατολικού 

Μετώπου, οι οποίοι με το φωτεινόν παράδειγμα του Στάλινγκραντ, έδειξαν την 

πίστιν των προς τον Ευρωπαικόν πολιτισμόν, όπως οι πρόγονοι μας εις τας 

Θερμοπύλας.»114 

Η περιοδεύουσα έκθεση του Σοβιετικού Παράδεισου είχε ‘’κατηχητικό’’ χαρακτήρα και 

ως κύριο μέλημα της την προσπάθεια εναντίωσης του ελληνικού  λαού στον 

                                                             
111Νέα Ευρώπη, 30 Μαρτίου 1943. 
112Ηλιάδου–Τάχου Σοφία, «Η Ίδρυση του Φιλολογικού Συλλόγου Φλώρινας «Αριστοτέλης» στη 

Φλώρινα την περίοδο της Κατοχής», Μακεδονικά,  37 (Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2007), 207-

223., Νέα Ευρώπη, 30 Μαρτίου 1943, Έθνος (Φλώρινας), 3 Απριλίου 1943. 
113Έθνος (Φλώρινας), 3 Απριλίου 1943. 
114Νέα Ευρώπη, 30 Μαρτίου 1943. 
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«εβραιομπολσεβικισμό» και την εαμική αντίσταση, που διέθετε ιδιαίτερη δυναμική στην 

Βόρεια Ελλάδα. Παρατηρείται λοιπόν πως, έως το καλοκαίρι του 1944, η πολωτική 

προπαγάνδα είχε καταφέρει να εισχωρήσει ως ένα βαθμό σε ολιγάριθμες ομάδες ανθρώπων, 

με αποτέλεσμα την ένταξη μερικών εξ αυτών σε ένοπλα δοσιλογικά τμήματα, τα οποία 

συνεργάστηκαν με τους κατακτητές. 

Η προπαγανδιστική πολιτική των ναζί είχε προσαρμοστεί στα δεδομένα της ελληνικής 

κοινωνίας αλλά και στις ανάγκες των διεθνών εξελίξεων. Η γερμανική διοίκηση 

οικειοποιούνταν τις εσωτερικές έχθρες, ή τις κομματικές-πολιτικές διχόνοιες ενός έθνους 

προς όφελος της. Έτσι, γίνονται αντιληπτές και οι προσπάθειες μετατροπής του γερμανικού 

στρατού από εχθρού σε σύμμαχο, στα μάτια των ελλήνων, οποίος συνδράμει την δοσίλογη 

ελληνική κυβέρνηση, στον αγώνα της για την διάλυση των αντάρτικων ομάδων στην 

ύπαιθρο. Θεμέλιο λίθο στην διάδοση της προπαγάνδας και στον μηχανισμό της υπήρξε ο 

φιλοαξονικός κατοχικός Τύπος και οι δοσίλογοι δημοσιογράφοι, η αντικομμουνιστική και 

αντισημιτική δράση των οποίων μπορεί να μην καθόρισε τις εξελίξεις, όμως χαρακτήρισε την 

κατοχική περίοδο στην Ελλάδα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

 ΜΕ ΟΠΛΟ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΓΡΑΦΙΔΑ 

 

3.1. Όψεις του δημόσιου λόγου μέσα από τις εφημερίδες Νέα Ευρώπη και 

Απογευματινή 

 

Έπειτα από την είσοδο του γερμανικού στρατού στη Θεσσαλονίκη, οι εφημερίδες της 

πόλης υποχρεώθηκαν είτε να διακόψουν την έκδοσή τους, είτε να προσαρμοστούν στα νέα 

δεδομένα υπό το βλέμμα της γερμανικής λογοκρισίας, υπηρετώντας την προπαγάνδα του 

εχθρού μέσα από την ειδησεογραφία τους. Αμέσως μετά την εγκατάσταση των γερμανικών 

αρχών στην πόλη, η στρατιωτική διοίκηση Θεσσαλονίκης-Αιγαίου το υπουργείο 

Προπαγάνδας προχώρησε στην δημιουργία γραφείου λογοκρισίας για τον Τύπο και το 

ραδιόφωνο, ενώ στην συνέχεια απαίτησε την «εκκαθάριση» του δημοσιογραφικού χώρου από 

όσους θεωρήθηκαν «επικίνδυνοι» για τα συμφέροντα του υπό διαμόρφωση καθεστώτος και 

στην έκδοση δύο νέων εφημερίδων φιλικά, προσκείμενων στον Άξονα και στη ναζιστική 

ιδεολογία, τη Νέα Ευρώπη και την Απογευματινή. 

Παράλληλα, ο γερμανικός στρατός  προχώρησε στην παύση των εφημερίδων Μακεδονία, 

Ελ Μεσαντζερο, Νέα Αλήθεια, Εφημερίς των Βαλκανίων, το Φως, ενώ οι ισραηλιτικές 

εκδόσεις εφημερίδων είχαν διακόψει ήδη την κυκλοφορία τους, όπως η Λ’ Εντεπαντάν και η 

Λα Προγκρέ.115 Από τις 9 Οκτωβρίου απαγορεύτηκε επίσημα η κατοχή ραδιοφώνων, τα οποία 

έπρεπε αρχικώς να δηλωθούν και έπειτα να κατασχεθούν από τις δυνάμεις κατοχής, να 

σφραγιστούν ώστε επιστραφούν αργότερα στους κατόχους τους.116 Επομένως, η ενημέρωση 

                                                             
115Στράτος Δορδανάς, «Ο εχθρός με την πένα», Γιάννης Κοτσιφός (επιμ.), Ο παράνομος Τύπος στη 

Βόρεια Ελλάδα, ( Μορφωτικό Ίδρυμα Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας-

Θράκης), Θεσσαλονίκη 2009, σ. 155. 
116Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης (ΚΙΘ), Δήμος Θεσσαλονίκης, φάκ. 20, υποφάκ. 8: (1942), «Αποφάσεις 

των γερμανικών αρχών Κατοχής για καταγραφή – κατάσχεση και σφράγιση λυχνιών ραδιοφώνου των 

δημοτών της Θεσσαλονίκης» , Θεσσαλονίκη, 29 Σεπτεμβρίου 1941. Στο αρχείο διασώζεται η απόφαση 

των γερμανικών αρχών Κατοχής για την καταγραφήν - κατάσχεση και σφράγιση λυχνιών ραδιοφώνου 

των δημοτών της Θεσσαλονίκης το 1943. Ο σχετικός φάκελος περιλαμβάνει κατάσταση ονομάτων 

κατόχων ραδιοφώνων που δεν κατέθεσαν τις συσκευές, καθώς επίσης και εκθέσεις κατάσχεσης- 

παραλαβής και παράδοσης σε δημοτικό κατάστημα της πόλης.. Για την κατάσχεσή τους ορίστηκε ως 

μέρος παράδοσης από τον δήμαρχο Μερκουρίου η καπναποθήκη Ματαράσσο. Κατόπιν εντολής της 
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του πληθυσμού για το μέτωπο και τις πολιτικές εξελίξεις σε εθνικό και διεθνή επίπεδο 

περνούσε μέσα από τα γερμανικά φίλτρα της λογοκρισίας, εφόσον οι δύο εφημερίδες που 

εκδίδονταν, συνεργάζονταν με τις γερμανικές αρχές.  

Για τον έλεγχο απαγορεύτηκε επίσης, η κατοχή του λευκού χαρτιού οποιουδήποτε 

μεγέθους, από το Φεβρουάριο του 1942, υποχρεώνοντας την παράδοση αυτού στα γερμανικά 

στρατεύματα.117 Επιπλέον,  κατόπιν απόφασης του γραφείου Τύπου και του Τμήματος 

Προπαγάνδας της Θεσσαλονίκης ανακοινώθηκε η υποχρεωτική δήλωση γραφομηχανών και 

πολυγράφων, αποβλέποντας στην επιβολή ποινής όσων δεν υπάκουαν στην παραπάνω 

εντολή.118 

Για τη λογοκρισία οι γερμανικές αρχές θέλησαν να ελέγξουν την Ένωση Συντακτών που 

απαριθμούσε περίπου 70 μέλη. Έτσι, απομάκρυναν τον έως τότε πρόεδρο Νίκο Σήφακα, 

αντικαθιστώντας τον με τον αρχισυντάκτη της εφημερίδας Φως, Θεόδωρο Ρηγινό. Η εχθρική 

τους στάση φάνηκε, όταν θέλησαν να διαλύσουν την Ένωση, ωστόσο λόγω της αντίδρασης 

των μελών της δεν τα κατάφεραν, παρ’όλα αυτά οι κατακτητές απέκτησαν τον έλεγχο αυτής 

με το να λογοκρίνουν τα μέλη της.119 

Στη Θεσσαλονίκη ο φιλοαξονικός Τύπος λειτούργησε ενισχυτικά στη γερμανική 

προπαγάνδα κατά την περίοδο της κατοχής. Η προσπάθεια στόχευε, στην προβολή των 

«ευνοϊκών» απόψεων και στη δημιουργία ανάλογου κλίματος που θα έστρεφε την κοινή 

γνώμη σε πολιτικές και κοινωνικές θέσεις στηρίζοντας την εξουσία των κατοχικών αρχών.120 

Οι δοσιλογικές εφημερίδες Νέα Ευρώπη και Απογευματινή έχοντας επικουρικό ρόλο στην 

άσκηση της ναζιστικής προπαγάνδας, προσπάθησαν να επηρεάσουν την κοινή γνώμη υπέρ 

του Άξονα, επισημαίνοντας τις ελληνογερμανικές σχέσεις των προηγούμενων ετών, 

στοχοποιώντας όμως, παράλληλα, τους «εχθρούς» του Ράιχ, όπως ήταν οι κομμουνιστές και 

οι Εβραίοι. Πέρα από την αντικομμουνιστική και αντισημιτική θεωρία που πρόβαλλαν 

συνεχώς τα δύο έντυπα μέσα από τις δημοσιεύσεις τους, στρέφονταν επίσης, κατά των 

                                                                                                                                                                                              
Γενικού Διοικητή Μακεδονίας διατάχθηκε η γνωστοποίηση της με τοιχοκόλληση, ενώ οι γερμανικές 

αρχές ανέθεσαν στον Δήμο την ανεύρεση χώρου για τη φύλαξη των ραδιοφώνων. Το υπόγειο του 

Βιομηχανικού Επιμελητηρίου διατέθηκε για αυτή τη χρήση, ωστόσο ο χώρος κρίθηκε ακατάλληλος 

έπειτα από έκθεση του Τριανταφυλλίδη προς το δημοτικό συμβούλιο. Τα έξοδα του ενοικίου 

(200.000δρχ) και τα ασφάλιστρα για τη φύλαξη των ραδιοφώνων επιβάρυναν οικονομικά το Δήμο. 
117Νέα Ευρώπη, 11 Φεβρουαρίου 1942. 
118Νέα Ευρώπη,  9 Φεβρουαρίου 1943. 
119Μανώλης Κανδυλάκης, Εφημεριδογραφία της Θεσσαλονίκης, Συμβολή στην Ιστορία του Τύπου, 1923-

1941, τομ.Γ, Εκδόσεις University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2005, σσ. 28-30. 
120Αλεξάνδρα Πατρικίου, «Η Ευρώπη της Νέας Ευρώπης: Απεικονίσεις της Γηραιάς Ηπείρου σε μια 

δοσιλογική εφημερίδα της Θεσσαλονίκης,1941-44», Ίστωρ, 15 (2009), σ. 214-217. 
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Συμμαχικών δυνάμεων και της Σοβιετικής Ένωσης, καθώς σύμφωνα με την γερμανική 

προπαγάνδα αποτελούσαν απειλή στα οικονομικά και επεκτατικά σχέδια του Ράιχ και στη 

Νέα Τάξη πραγμάτων που οραματιζόταν ο Hitler. 

Πρόκειται για δύο έντυπα, οι δημοσιεύσεις των οποίων κυκλοφορούσαν σε ημερήσια 

βάση. Η Απογευματινή (ως αντιβενιζελική) κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1933 και 

συνέχισε την έκδοσή της κατά την διάρκεια της κατοχικής περιόδου, ενώ η Νέα Ευρώπη 

έκανε την παρθενική της εμφάνιση λίγες μόνο ημέρες μετά την είσοδό των Γερμανών στην 

Θεσσαλονίκη,  στις 9 Απριλίου του 1941.121 Έτσι, στις 14 Απριλίου του 1941 κυκλοφόρησε 

το πρώτο φύλλο της Νέας Ευρώπης, έξι μέρες πριν την ανακωχή του στρατηγού 

Τσολάκογλου. Η κυκλοφορία τους συνεχίστηκε έως τις 29 Οκτωβρίου το 1944, δηλαδή μέχρι 

την τελευταία μέρα πριν την είσοδο του ΕΛΑΣ στην πόλη, ενώ από την 6η Οκτωβρίου 

δημοσιεύονταν από κοινού, εξαιτίας της έλλειψης χαρτιού, προμηνύοντας έτσι, το τέλος της 

εποχής τους. 

Στις διευθυντικές θέσεις παρατηρήθηκε κινητικότητα. Συγκεκριμένα, στη Νέα Ευρώπη ο 

Βασίλειος Λαμψάκης πρώην εκδότης της εφημερίδας Νέοι Καιροί, υπήρξε αρχικά διευθυντής 

στο εν λόγω έντυπο, με αρχισυντάκτη τον Ιωάννη Σπαθάρη, επίσης εκδότη της εφημερίδας 

Φως και μέλους της Ένωσης Συντακτών. Από το Νοέμβριο του 1941, τη θέση του εκδότη 

πήρε ο Δημήτρης Ηλιάδης που υπήρξε και ιδιοκτήτης της εφημερίδας για κάποιο χρονικό 

διάστημα. Την ίδια περίοδο Μιχάλης Παπαστρατηγάκης, που ήταν δημοσιογράφος σε 

εφημερίδες της Αθήνας, κατόπιν εντολής των γερμανικών αρχών διορίστηκε αρχισυντάκτης 

στη Νέα Ευρώπη. Υπήρξε γερμανόφιλος και φανατικός της ναζιστικής ιδεολογίας, ένθερμος 

αντικομμουνιστής, που πίστευε στην επικείμενη νίκη του Ράιχ, γεγονός που μαρτυρούσε και 

η αρθρογραφία του στην εφημερίδα.122  

Από το Φεβρουάριο του 1943 εμφανίστηκε ο Γεώργιος Πολλάτος ως ιδιοκτήτης της 

φιλοαξονικής εφημερίδας, αφού πρώτα είχε εργαστεί ως διαφημιστής και οικονομικός 

διαχειριστής. Οι Γερμανοί του ανέθεσαν την διεύθυνση μετά την αποχώρηση του Ηλιάδη, η 

στάση του ωστόσο υπήρξε αμφιλεγόμενη, αποβλέποντας σε οικονομικά οφέλη από την 

συμμετοχή του στην Γερμανο-ελληνική Εταιρεία Χάρτου.123 Στην προαναφερθείσα 

                                                             
121Αλεξάνδρα Πατρικίου, «Μια «νέα» ιστορική περίοδος υπό συγκρότηση: Όψεις του δημόσιου λόγου 

των εφημερίδων Νέα Ευρώπη και Απογευματινή στην κατοχική Θεσσαλονίκη», Γιάννης Κοτσιφός 

(επιμ.), Ο παράνομος Τύπος στη Βόρεια Ελλάδα, (Μορφωτικό Ίδρυμα Ένωσης Συντακτών Ημερησίων 

Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης) Θεσσαλονίκη 2009, σ.1-3. 
122Κανδυλάκης, ό.π., σ.86-91. 
123Δορδανάς, « Ο εχθρός με την πένα», σ.156, Κανδυλάκης, ό.π., σσ.78-79. 
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εφημερίδα πολύ συχνά αρθρογραφούσε ο Πέτρος Ωρολογάς, έχοντας μάλιστα τη δική του 

στήλη. Ο ίδιος υπήρξε δημοσιογράφος στο Φως και ιδρυτικό μέλος της ΄Ενωσης Συντακτών. 

Τα κείμενα του αποτελούσαν ένα είδος κατήχησης για την εθνικοσοσιαλιστική ιδεολογία και 

δεν δίσταζε να εξυμνήσει τα κατορθώματα της Wehrmacht επί των εχθρών της. Στα άρθρα 

του συνήθιζε να διατηρεί την ανωνυμία του υπογράφοντας ως «Π.Ω»,  ενώ μαζί με τον 

Λαμψάκη εξέδιδαν για μικρό χρονικό διάστημα την εφημερίδα «Νέοι Καιροί».124 

Αντίστοιχα, τη διεύθυνση στην Απογευματινή διατηρούσαν από κοινού ο Δημήτρης 

Τσούρκας και ο Αλέξανδρος Ωρολογάς ήδη από το 1933. Ο Τσούρκας από την περίοδο του 

Μεσοπολέμου δημοσίοποίησε  και εξέφρασε τη φιλογερμανική στάση του, πιστεύοντας μετά 

την έκρηξη του πολέμου στην επικείμενη νίκη του Ράιχ. Συνεργάστηκε συνειδητά με τον 

κατοχικό στρατό και συνεπώς με το Γραφείο Τύπου, δημοσιεύοντας άρθρα υπέρ των 

δυνάμεων Κατοχής. Από το 1943, αποστασιοποιήθηκε η εφημερίδα του από τη 

φιλογερμανική πολιτική, έτσι και τα άρθρα σταδιακά υιοθέτησαν μια πιο μετριοπαθή στάση 

εν συγκρίση με την Νέα Ευρώπη. Στο ίδιο έντυπο, από τον Αύγουστο του 1942 

αρχισυντάκτης ήταν ο δημοσιογράφος Χρήστος Ελευθεριάδης, ο οποίος υπήρξε μέλος της 

Ένωσης Συντακτών, ενώ έπειτα από γερμανική εντολή ορίστηκε υπεύθυνος στο γραφείο 

Τύπου.125 

Και στις δύο εφημερίδες  αρθρογραφούσαν υποστηρικτές του εθνικοσοσιαλισμού και της 

αντισημιτικής θεωρίας, υπακούοντας τυφλά στα κελεύσματα των κατοχικών αρχών. Μερικοί 

εξ αυτών υπήρξαν δημοσιογράφοι στις μεσοπολεμικές εφημερίδες της πόλης, όπως στη 

Μακεδονία και το Φως, με πιο γνωστές περιπτώσεις αυτές του αντισημίτη δημοσιογράφου 

Νικόλαου Φαρδή που εργάστηκε ως υπέυθυνος στο γραφείο Τύπου κατόπιν γερμανικής 

εντολής, του Βασίλη Μεσολογγίτη και του Ευριπίδη Χειμωνίδη, που διορίστηκε από τις 

γερμανικές αρχές αρχικά ως μεταφραστής στο γραφείο Τύπου, ενώ στην πορεία ανέλαβε 

συντονιστής της αντικομμουνιστικής έκθεσης «Ο Σοβιετικός Παράδεισος».126 

Από τα πρωτοσέλιδα μπορεί κανείς να αντλήσει πληροφορίες για τις ημέρες δημοσίευσής 

τους, καθώς επίσης και στοιχεία για τους συντάκτες και τους εκδότες. Έτσι, η Νέα Ευρώπη 

κυκλοφορούσε καθημερινώς, εκτός από Δευτέρα. Ο αριθμός των σελίδων σταδιακά άρχισε 

να παρουσιάζει αύξηση, γεγονός που, ίσως, ερμηνεύεται εξαιτίας της αύξησης των 

                                                             
124Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, Ειδικό Δικαστήριο Δωσίλογων Θεσσαλονίκης, Συνεδρίαση της 23ς  

Οκτωβρίου 1945 – 3η Νοεμβρίου 1954, αριθμ.215-216, 3 Νοεμβρίου 1945. 
125Κανδυλάκης, ό.π., σσ. 77-85, 200, Πατρικίου, «Η Ευρώπη της Νέας Ευρώπης», σσ.215-216. 
126Κανδυλάκης, ό.π., σσ.63, 82-90. 
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διαφημίσεων, αλλά και του πλήθους δημοσιευμάτων σχετικά με τις καταιγιστικές 

πληροφορίες στο πολεμικό μέτωπο. Ήταν επομένως η θεματολογία της «Νέας Τάξης» και ο 

προπαγανδιστικός βομβαρδισμός του πληθυσμού οι λόγοι που οδήγησαν στην αύξηση των 

φύλλων και του τιράζ των εφημερίδων. 

Πέρα από τη σχετική αρθρογραφία και την εθνικοσοσιαλιστική θεματολογία που 

υπηρέτησαν τα δύο έντυπα και οι αρθρογράφοι τους, απαραίτητη ήταν η παράλληλη χρήση 

εικονογραφημένου υλικού, φωτογραφιών, σκίτσων και χαρτών που ενίσχυαν τον ρόλο στην 

άσκηση προπαγάνδας.127 Επομένως, δημοσιεύονταν εικόνες και χάρτες από τα ανατολικά 

μέτωπα και τις εδαφικές κατακτήσεις του γερμανικού στρατού, συνοδευόμενες πάντα με 

αντίστοιχου περιεχομένου άρθρα που πρόβαλαν συνεχώς τις νίκες της Wehrmacht στα πεδία 

των μαχών.128 

Στις δύο εφημερίδες, εκτός από την «ενημερωτική» στήλη για τις πολιτικές κι πολεμικές 

εξελίξεις, υπήρχε επίσης η στήλη με τα κοινωνικά, που πέρα από τις κοινωνικές και 

θρησκευτικές εκδηλώσεις, προσθέτονταν συνεχώς εκδηλώσεις από εκθέσεις και εγκαίνια 

καταστημάτων και κέντρων διασκέδασης.129  

Παράλληλα, πλήθος διαφημίσεων έκαναν την εμφάνιση τους, παρουσιάζοντας σταδιακή 

αύξηση όσον αφορά τις διαφημίσεις σε σχέση με το νοικοκυριό, τα τρόφιμα, τους χώρους 

εστίασης, αλλά και αυτές που σχετίζονταν με την ένδυση, την προβολή αντρικών και 

γυναικείων αξεσουάρ.130 Επιπλέον, διαφημίζονταν κέντρα εκπαίδευσης και φροντιστήρια 

εκμάθησης ξένων γλωσσών, -κατά βάση της γερμανικής γλώσσας-,131 ενώ συνεχώς 

αυξάνονταν αγγελίες από ιατρικά και δικηγορικά γραφεία, συμβολαιογράφους και 

                                                             
127P.Burke, Αυτοψία- Οι χρήσεις των εικόνων ως ιστορικών μαρτυριών, μετάφρ. Α. Ανδρέου, Εκδόσεις 

Μεταίχμιο, Αθήνα 2003. 
128 Νέα Ευρώπη, 13 Ιουλίου 1941. Στο πρωτοσέλιδο δημοσιεύτηκε χάρτης ο οποίος συνοδευόταν από 

άρθρο υπό τον τίτλο: « Η γραμμή Στάλιν διεσπάσθη εις ουσιώδη σημεία. Γερμανικά στρατεύματα 

έφθασαν προ του Κιέβου πέρα του Μινσκ οι Γερμανοί εισέδυσαν εις βάθος 200 χιλιομέτρων», ενώ 

παρακάτω δημοσιεύματα  όπως αυτό με τον τίτλο «Τα θαύματα της γερμανικής αεροπορίας», εξήραν τα 

κατωρθώματα του στρατού επί του σοβιετικού εχθρού στο Ανατολικό μέτωπο. Ας σημειωθεί βέβαια πως 

εικόνες του γερμανικού στρατού από τη δράση του στο μέτωπο, του στρατιωτικού εξοπλισμού και της 

ένοπλης δράσης δημοσιεύονταν σε όλη τη διάρκεια της Κατοχής, παρουσιάζοντας ασφαλώς μια 

δραματική μείωση από το 1943, μετά τις μεγάλες ήττες. 
129Κανδυλάκης, ό.π., σσ.129-130, Πατρικίου, «Η Ευρώπη της Νέας Ευρώπης», σσ.215-218. 
130Νέα Ευρώπη, 5 Φεβρουαρίου, 19 Απριλίου, 3 Οκτωβρίου 1942: «Δόντια σαν το Κρίνο, οδοντοκρεμα 

Κρινοντοντ», «ΑΝΤΙΣΑΠΩΝ Αντικαθιστά πλήρως το σαπούν», «Η φύσις χαρίζει ωμορφιά, η πούδρα 

ΝΙΝΟΝ την διατηρεί». 
131Νέα Ευρώπη, 1 Ιουνίου, 11, 23 Ιανουαρίου 1942: «Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης», «Γερμανική 

Ακαδημία του Μονάχου, Λεκτοράτ Θεσσαλονίκης, Βραδυνά λαϊκά τμήματα της γερμανικής γλώσσης». 
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φαρμακεία, γεγονός που αποδεικνύει μία σχετική «αποδοχή» της κανονικότητας που 

προωθούσαν οι κατοχικές εφημερίδες από μέρος της κοινωνίας, ως μια επιβεβλημμένη 

προσπάθεια των αρχών κατοχής και των δοσίλογων συνεργατών τους.132 

Μάλιστα, στη Νέα Ευρώπη την 1 Φεβρουαρίου 1942 δημοσιεύτηκε τιμοκατάλογος των 

διαφημίσεων για την εφημερίδα,133ενώ η τιμή του ημερήσιου Τύπου παρουσίαζε αύξηση 

καθόλη τη διάρκεια της Κατοχής. Πρόκειται για μια ανοδική αύξηση των τιμών σε όλα τα 

προϊόντα εξαιτίας του πληθωρισμού, γεγονός που γονάτισε την ελληνική κοινωνία, 

εξαθλιώνοντας οικονομικά τα κοινωνικά στρώματα. Ακόμη και σε προϊόντα που δεν 

αποτελούσαν, ασφαλώς, είδη πρώτης ανάγκης, όπως οι εφημερίδες, παρουσιάστηκε εκτίναξη 

των τιμών. Ας σημειωθεί μάλιστα πως η αύξηση αυτή καθορίζονταν από το γερμανικό 

γραφείο Τύπου. Έτσι, κατά την είσοδο του γερμανικού στρατού στην πόλη η τιμή των 

εφημερίδων ήταν 2 δραχμές, ενώ το 1944 είχε φτάσει στις 200.000.000 δραχμές, λόγω του 

καλπάζοντος πληθωρισμού και του «ευτελισμού» της αξίας της δραχμής.134 

Εκτός από την αρθρογραφία και τις διαφημίσεις, στα φύλλα των εφημερίδων είχαν τη 

θέση τους σειρά μυθιστορήματων, ρομάντζων και ποιήματων με στόχο να προσελκύσουν 

κατά κύριο λόγο το γυναικείο κοινό. Δίπλα μάλιστα σε αυτά προβάλλονταν τα πρότυπα της 

γερμανικής νεολαίας ή της γερμανίδας γυναίκας, η οποία παρουσιαζόταν νέα, ανέμελη, 

πρόσχαρη, να απολαμβάνει τις ανέσεις και την «ασφάλεια» που της παρείχε το γερμανικό 

κράτος.135 Ωστόσο, μέσα από τις εικόνες, τα πρότυπα αυτά παρουσιάζονταν και γίνονταν 

ασυναίσθητα αποδεκτά από το κοινό.  Επομένως, η στήλη των κοινωνικών διανθίστηκε κατά 

τη διάρκεια των εκδόσεων και διαβεβαίωνε την σταδιακή απήχηση στην τοπική κοινωνία, 

καθώς και την προσπάθεια την επαναφορά σε μία «σχετική κανονικότητα» και τη μετάδοση 

κοινωνικών προτύπων από το Γ΄Ράιχ, από την πλευρά των γερμανικών αρχών και των 

συνεργατών τους. 

Ενδιαφέρον επέδειξαν οι εφημερίδες και για τις τέχνες. Άρθρα, εικόνες και ενημερωτικά 

δελτία που δημοσιεύονταν κατά καιρούς εκθείαζαν κατά κύριο λόγο τη γερμανική τέχνη.136 

Ακόμη, υπήρχε πληθώρα διαφημίσεων θεατρικών παραστάσεων και κινηματογραφικών 

                                                             
132Νέα Ευρώπη, 5 Ιανουαρίου 1943. 
133Νέα Ευρώπη, 1 Φεβρουαρίου 1942. 
134Κανδυλάκης, ό.π, σ.34 
135Νέα Ευρώπη, 14 και 19 Μαΐου 1942, 14 και 16 Φεβρουαρίου 1943: «Ωραία νιάτα, κορίτσι της 

Γερμανίας έπειτα από την γυμναστική», «Μάιος πρωινή χαρά», «Η νεολαία της Γερμανίας, εις ώρα 

αναπαύσεως», «Η γερμανική νεολαία, μια ωραία κόρη της Γερμανίας». 
136Νέα Ευρώπη, 8 Ιανουαρίου 1943. 
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έργων που προβάλλονταν σε κεντρικές αίθουσες των πιο γνωστών σκηνών της πόλης. Οι 

χώροι αυτοί μάλιστα, είτε είχαν επέλθει στα χέρια των Γερμανών, είτε μεταβιβάστηκαν σε 

μεσεγγυούχους-συνεργάτες της γερμανικής διοίκησης, προβάλλοντας προπαγανδιστικές 

ταινίες μαζικού κυρίως χαρακτήρα, όπως οι παραγωγές της γερμανικής εταιρείας «ΟΥΦΑ». 

Στα έργα αυτά συνήθως συμμετείχαν γερμανοί ή αυστριακοί καλλιτέχνες.137 Στο πλαίσιο της 

πολιτισμικής προπαγάνδας των γερμανικών αρχών στα κατεχόμενα εδάφη, προτείνονταν 

επίσης και λογοκριμένα βιβλία γερμανών συγγραφέων.138 

Τονίζοντας την προσπάθεια αυτή οι εφημερίδες, ανακοίνωναν πολιτιστικές εκδηλώσεις, 

όπως για παράδειγμα στη Νέα Ευρώπη για την εκδήλωση «80 χρόνων της ζωής του 

Gerharthauptmann εις το θέατρον Παλλάς», τιμώντας τον Γερμανό δραματουργό. Η 

συναυλία τελέστηκε υπό την αιγίδα του Δήμου, σε συνεργασία με δημοσιογράφους, όπως ο 

Παπαστρατηγάκης, αρχισυντάκτης της εφημερίδας και ο Χειμωνίδης της Deutsche 

Nachearichten in Griechenland. Παράλληλη δράση που προβλήθηκε δεόντως ήταν και η 

συναυλία του ραδιοφωνικού σταθμού Θεσσαλονίκης στο Θέατρο Τιτάνια, όπου ακούστηκαν 

έργα Γερμανών και Αυστριακών καλλιτεχνών.139 Επίσης, στο πνεύμα «συνεργασίας» των δύο 

λαών δόθηκε η συναυλία Γερμανών και Ελλήνων καλλιτεχνών στις 21 Ιανουαρίου του 

1942.140 

Δημοφιλής – ιδιαίτερα ίσως στους κύκλους των γερμανόφιλων αναγνωστών-  ήταν η 

στήλη «Σημειώματα» στη Νέα Ευρώπη, ηθικοπλαστικού χαρακτήρα, που υπέγραφε ο Πέτρος 

Ωρολογάς με το ψευδώνυμο «Πέτρος Φωτεινός», αλλά και η στήλη «Στο περιθώριον» του 

Παπαστρατηγάκη, που υπέγραφε με το ψευδώνυμο ο «Περαστικός».141 Παράλληλα 

ξεπρόβαλλαν πλήθος δημοσιεύματα, τα οποία ήταν εμπνευσμένα από τις ρητορείες της 

ναζιστικής ιδεολογίας και επεδίωκαν την βελτίωση των σχέσεων των δύο εθνών, 

προσδοκώντας ταυτόχρονα σε μία πιο ενεργή συνεργασία. Έτσι, έκαναν την εμφάνισή τους 

δημοσιεύματα που αφορούσαν τη λατρεία της αρχαίας ελληνικής τέχνης, εκθειάζοντας τον 

ελληνικό πολιτισμό και υπενθυμίζοντας τις ανασκαφές της Γερμανικής Αρχαιολογικής 

Σχολής, ενώ παράλληλα ανακοινώνονταν περιηγήσεις Γερμανών στρατιωτών στους 

                                                             
137Νέα Ευρώπη, 21 και 24 Ιανουαρίου, 9, 28 Φεβρουαρίου 1943. 

 138Νέα Ευρώπη, 1, 8  Μαρτίου, 17 Απριλίου 1943: «Αλέξιος Χρυσοβέργης, βυζαντινο μυθιστόρημα, «Οι 

τρεις Δουκισσες του Πλαταμώνα», καθώς και μετεφρασμένα ποιήματα ξένων δημιουργών όπως  

Λορέντζος Μαβίλης και του  Γκαίτε. 
139Νέα Ευρώπη, 12 Ιανουαρίου 1943. 
140Νέα Ευρώπη,  21 Ιανουαριόυ 1942. 
141Νέα Ευρώπη,  6, 7 και 10 Ιανουαρίου 1943, 6 Φεβρουαρίου 1943: «Τα Μυστικά», «Η Άνοδος», 

«Μακάριος Υπνος», «Απολογία», «Χειμώνας», «Υποσχέσεις». 
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αρχαιολογικούς χώρους. Ακόμη, λάμβαναν χώρα εκθέσεις φωτογραφίας, όπου προβάλλονταν 

ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός μέσα από το φακό γερμανών φωτογράφων ή στρατιωτών.142 

Στη γερμανόφιλη ρητορεία για τη διαμόρφωση φιλικών σχέσεων συνεισέφερε το άρθρο 

της Νέας Ευρώπης, στις 25 Μαρτίου 1943, με τον αρθρογράφο να χρησιμοποιεί το 

ψευδώνυμο «Ιστοριοδίφης», για χάρη της εθνικής εορτής. Σε αυτό παρουσιάζονταν οι 

Γερμανοί ως απελευθερωτές, καθώς «με τη βοήθεια αυτών απελευθερώθηκε η χώρα στον 

αγώνα του 1821». Πρόκειται αναμφίβολα, για μια εξιστόρηση που υπόκειται στις επιταγές 

της γερμανικής προπαγάνδας, επενδύοντας στην εικόνα του «γερμανού-απελευθερωτή»:143 

«Η σημερινή ημέρα είναι ημέρα αποτίσεως φόρου τιμής, ευγνωμοσύνης και 

σεβασμού προς όλους τους αγωνισθέντας δια την απελευθέρωσιν της μικρής, πλήν 

ένδοξης πατρίδας μας. Και δεν είναι μόνο οι πατέρες μας εκείνοι που έχυσαν το 

τίμιον τους αίμα για την ελευθερίαν μας. ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ… δίοτι 

ήσαν και εις αριθμόν υπέρτεροι και απαράμιλλον ανδρείαν επέδειξαν. Ήσαν αυτοί οι 

πρώτοι, οι οποίοι έφθασαν εις την Ελλάδα γεμάτοι ενθουσιασμόν, με το πνεύμα της 

ηρωικής θυσίας. Όταν όλοι οι άλλοι έβλεπον με δυσπιστίαν την ελληνικήν 

επανάστασιν και υπολόγιζον μόνον επί τη βάσει των συμφερόντων των, όταν άλλοι 

ετήρουν απροκαλύπτως στάσιν εχθρικήν προς αυτήν και απηγόρευον την κάθοδον 

μαχητών εις την αγωνιζόμενην Ελλάδα. Μόνον ο γερμανικός λαός εφλέγετο 

απ΄άκρου εις άκρον εξ ενθουσιασμού. Τα πανεπιστήμια όλοι οι μεγάλοι πνευματικοί 

άνθρωποι της Γερμανίας, ο Βασιλεύς της Βαυαρίας Λουδοβίκος ο Α΄ ενισχυτής του 

μεγάλου αγώνος. Με υλικά μέσα αλλά και με τους ενθουσιώδεις στίχους του 

υπήρξεν εκ των σημαντικότερων παραγόντων του γερμανικού φιλελληνισμού».144 

Για την εδραίωση της συνεργασίας, τονιζόταν το «κοινό παρελθόν» των δύο λαών. 

Επομένως, ελληνισμός και γερμανισμός όφειλαν να αντιταχθούν από κοινού για την 

αντιμετώπιση των «ασιατών» και για τη «διάσωση» της πολιτισμένης Ευρώπης, μια άκρως 

ρατσιστική θεωρία εμπνευσμένη από τη ναζιστική ιδεολογία, την οποία θέση προωθούσαν 

συνεχώς οι αρθρογράφοι και στηριζόταν στη βασική ναζιστική διάκριση μεταξή πολιτισμένης 

Δύσης και της ασιατικής βαρβαρότητας της ΕΣΣΔ.145 Σύμφωνα με την επιδίωξη της 

                                                             
142Νέα Ευρώπη, 20 Μαρτίου 1943. 
143Πατρικίου, Πατρικίου, «Η Ευρώπη της Νέα Ευρώπης», σσ. 227-229. 
144Νέα Ευρώπη,  25 Μαρτίου 1943. 
145Νέα Ευρώπη,  10 και 17 Μαΐου 1943. 
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προπαγάνδας, η Ευρώπη και οι θεσμοί της απειλούνται από τον κομμουνισμό και το Γ΄Ράιχ 

υπήρξε η δύναμη που μάχονταν κατά της βάρβαρης και «απολίτιστης» Ανατολής»,146 

προκειμένου να υπερασπιστεί ως το έσχατο ανάχωμα το κοινό ευρωπαϊκό παρελθόν των 

εθνών, γεγονός που έπρεπε κατ’ επανάληψη να προβληθεί μέσα από τα άρθρα των 

εφημερίδων.  

Αντίστοιχα άρθρα δημοσιεύονταν κατά καιρούς, όμως ιδιαίτερη δυναμική ως προς την 

άσκηση της προπαγάνδας παρουσιάζει το άρθρο του Παπαστρατηγάκη με τίτλο «Μπροστά 

στον Αγώνα». Σε αυτό τόνιζε, πως επρόκειτο για «αγώνα του ευρωπαϊκού πνευματικού 

πολιτισμού», συνοδεύοντας μάλιστα το κείμενο του με μία εικόνα, όπου παρουσιάζονταν ένα 

ανδρικό άγαλμα να φέρει σπαθί και τη σημαία με τη σβάστικα,147παραπέμποντας στην 

αρχαία ρωμαϊκή ή ελληνική τέχνη. Αντίστοιχα, η εικόνα με την προτομή της θεάς Αθηνάς, ως 

σύμβολο του ευρωπαϊκού πνεύματος από τη μία, και ενός τερατόμορφου ανθρώπου από την 

άλλη, δηλαδή του μπολσεβίκου με τη λεζάντα να γράφει «ο Πολιτισμός τριών χιλιάδων ετών 

κινδυνεύει, η Ευρώπη πρέπει να αγωνισθή ηνωμένη εναντίον του μπολσεβικισμού», στόχο 

είχε να τρομοκρατήσει και να χειραγωγήσει δια του τρόμου το αναγνωστικό κοινό.148 

Στον αγώνα αυτόν για τον «πολιτισμό», οι αρθρογράφοι δεν έχασαν την ευκαιρία να 

εκθειάζουν τον γερμανικό πολιτισμό, παρουσιάζοντάς τον ως την κοιτίδα του ευρωπαϊκού 

πολιτισμού, προβάλλοντας, μάλιστα, κάθε τι γερμανικό ως πρότυπο στη δημόσια και ιδιωτική 

ζωή.149 Η «γερμανοκεντρική» αυτή προσέγγιση των δημοσιογράφων, σαφώς εξυπηρετούσε 

τις ανάγκες για προβολή των γερμανικών αρχών επί των κατοχικών εδαφών. Επιπρόσθετα, τα 

δύο φιλοαξονικά έντυπα φιλοξενούσαν στα πρωτοσέλιδά τους πολύ συχνά, ομιλίες της 

ναζιστικής ηγεσίας, όπως για παράδειγμα του Hitler και του  Goebbels,150 προσπαθώντας με 

τον τρόπο αυτό οι συντάκτες να προσδώσουν κύρος στα έντυπά τους και παράλληλα να 

τεκμηριώσουν τις θέσεις υπέρ της εθνικοσοσιαλιστικής ιδεολογίας, μέσα από τους 

εμπνευστές της. 

Κατά τους πρώτους μήνες της κατοχικής περιόδου, η έντυπη προπαγάνδα στοχοποιούσε 

κατά κύριο λόγο τη Βρετανία και την «εβραιοπλουτοκρατία» του Σίτυ, επιρρίπτοντας τις 

ευθύνες για τον πόλεμο και τις άσχημες συνθήκες που βίωνε η ελληνική κοινωνία στην 

                                                             
146Πατρικίου, «Η Ευρώπη της Νέα Ευρώπης», σσ.226-240. 
147Νέα Ευρώπη, 1 Μαρτίου 1943. 
148Νέα Ευρώπη 8 Μαρτίου 1943. 
149Νέα Ευρώπη, 27 Μαΐου 1941. 
150Νέα Ευρώπη, 20 και 26 Φεβρουαρίου 1943. 
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πολύχρονη κηδεμονία της Αγγλίας και στις προηγούμενες κυβερνήσεις.  Ωστόσο, μετά την 

εισβολή των γερμανικών στρατιωτικών δυνάμεων στη Σοβιετική Ένωση, το καλοκαίρι του 

1941,η γερμανική προπαγάνδα στράφηκε κατά της ΕΣΣΔ και κατ’ επέκταση εναντιώθηκε με 

σφοδρότητα στον κομμουνισμό. Έτσι, εικόνες με τα γερμανικά στούκας, τα τανκς και τους 

στρατιώτες ξεπροβάλλουν συχνότερα στα πρωτοσέλιδα, ως αναπόσπαστες εικόνες της  

έντυπης γερμανικής προπαγάνδας. Παράλληλα, μέσα από χάρτες τεκμηριώνονταν οι νίκες 

της Wehrmacht στο ανατολικό μέτωπο, τροφοδοτώντας την εικόνα του «νικηφόρου 

κατακτητή». Έτσι,  απεικονίζονταν Γερμανοί στρατιώτες να τους υποδέχονται σύμφωνα με 

τη λεζάντα ως «απελευθερωτές από τον εβραιομπολσεβικικόν ζυγόν».151 

Σαφώς μέσα από τους χάρτες και τα άρθρα που δημοσιεύονταν τονιζόταν ο αγώνας του 

Γ΄Ράιχ έναντι του μπολσεβικισμού βασιζόμενος στη ναζιστική θέση περί «της μάχης του 

πολιτισμού έναντι της βαρβαρότητας», όπως την παρουσίαζε το σχετικό άρθρο στις 27 

Ιουλίου 1941, σύμφωνα με το οποίο «εις ολόκληρον το μέτωπον μήκους δύο χιλιάδων 

τετρακοσίων χιλιομέτρων διεξάγεται τιτάνιος αγών κατά τον οποίον οι μπολσεβίκοι 

υφίσταται τεράστιας καταστροφές εις υλικόν και άνδρας». Μάλιστα, δίπλα ακριβώς από το 

χάρτη δημοσιεύεται άρθρο με το τίτλο «Ο Ασιάτης», στο οποίο παρουσιάζονταν οι 

Σοβιετικοί ως εξαθλιωμένος και βάρβαρος λαός, ενώ φωτογραφία έδειχνε, τη ρήψη των 

ανδριάντων του θεμελιωτή του μπολσεβικισμού Λένιν στις πόλεις της Ρωσίας, από τα 

γερμανικά στρατεύματα.152Αντίστοιχο ήταν το δημοσίευμα στις 17 Ιουλίου 1941,στο οποίο 

τονίζονταν τα εξωτερικά χαρακτηριστικά των στρατιωτών Ρώσων και Γερμανών με τίτλο «οι 

δύο πολιτισμοί», στα οποία ο σοβιετικός εικονίζονταν με έντονα χαρακτηριστικά, αξύριστος , 

αγέλαστος, κακοδιάθετος, ενώ στην διπλανή εικόνα το προφίλ του Γερμανού στρατιώτη 

έρχονταν σε πλήρη αντίθεση, καθώς παρουσιαζόταν περιποιημένος, ευδιάθετος στον αγώνα 

για τα ιδανικά της πατρίδας του. Οι δύο αυτές αντικρουόμενες εικόνες λειτουργούσαν σαφώς 

ενισχυτικά στην οργανωμένη προπαγάνδα του γερμανικών δυνάμεων κατά του 

μπολσεβικισμού.  

Στις επιταγές της ναζιστικής προπαγάνδας λειτουργούσε και ο δίγλωσσος τίτλος της Νέας 

Ευρώπης, (Das Neue Europa) που εξέφραζε και ασπάζονταν τη ναζιστική θεωρία, για τη 

«Νέα Τάξη» πραγμάτων και την ανατολή μίας νέας εποχής για την Ευρώπη. Ο τίτλος της Νέα 

Ευρώπης προμήνυε, μάλιστα, μια Ευρώπη ανανεωμένη σε όλους τους τομείς, η οποία θα 

                                                             
151Νέα Ευρώπη, 10 Ιουλίου 1941. 
152Νέα Ευρώπη,  27 Ιουλίου 1941. 
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τελούσε υπό την προστασία της Γερμανίας. Θα επρόκειτο δηλαδή,  για μια αναδιοργανωμένη 

ήπειρο, οικονομικά αυτάρκης και πολιτικά ισχυρή στην διεθνή σκηνή.153 Μέσα από τη θέση 

αυτή, οι Γερμανοί παρουσιάζονταν ως οι προστάτες και απελευθερωτές της Ευρώπης από τον 

εξ’ ανατολάς κίνδυνο, φωτογραφίζοντας τους σλαβικούς πληθυσμούς.154 Στο 

προπαγανδιστικό αυτό μοντέλο της νικηφόρου δύναμης της Γερμανίας, μπορεί  να 

ερμηνευθεί και η χρήση του σήματος της νίκης (V), από τη λατινική ρίζα της λέξης victory, 

που δέσποζε  δίπλα στον τίτλο της εφημερίδας σε εξέχουσα θέση και συνέχιζε τη ναζιστική 

παράδοση του συνθήματος-χαιρετισμού «Sieg Heil», καθώς υπήρξε μια επιβεβλημένη 

προσπάθεια, προκειμένου το Ράιχ να εμφανίζεται στα μάτια των αναγνωστών ως η νικήτρια 

δύναμη, χωρίς όμως μεγάλη επιτυχία.155 

 

3.2. Η «αντικομμουνιστική προπαγάνδα» του κατοχικού Τύπου 

 

Οι δύο εφημερίδες λειτούργησαν ως φερέφωνα των αρχών Κατοχής, βρίσκοντας μάλιστα 

πρόσφορο έδαφος στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Στις  προσπάθειες των συντακτών ήταν, να 

ανασκευάσουν τα γεγονότα και να συνθέσουν μια άλλη πραγματικότητα, αυτή δηλαδή, που 

εξυπηρετούσε τις γερμανικές αρχές. Δεν τις κατέστησε ωστόσο, τον πρώτο διάστημα 

αποδεκτές και ευπρόσδεκτες από την τοπική κοινωνία, γεγονός που ίσως μαρτυρά η 

συνεχόμενη μετακίνηση των γραφείων  και των εγκαταστάσεων, αλλά και η απόκρυψη των 

εκδοτικών στοιχείων και των συντακτών, όπως στην περίπτωση της Νέα Ευρώπης.  

Οι δύο εφημερίδες αναλάμβαναν να γνωστοποιούν τις αποφάσεις και τους σχεδιασμούς 

των κατοχικών αρχών και των ανδρείκελων κυβερνήσεων, προσπαθώντας μέσα από την 

προπαγάνδα τους να πείσουν την κοινή γνώμη πως η συνεργασία των «ελληνικών αρχών» με 

τους κατακτητές, δεν αποτελούσε προδοτική ενέργεια αλλά κίνηση προς το «εθνικό 

συμφέρον του ελληνικού λαού». Στο πλαίσιο αυτό, οι αρθρογράφοι από τις πρώτες κιόλας 

μέρες της κατοχής επιχειρηματολογούσαν υπέρ τη συνεργασίας των Ελλήνων με τους 

Γερμανούς, η οποία θα εξασφάλιζε οικονομική και πολιτική ελευθερία στην Ελλάδα. 

                                                             
153Νέα Ευρώπη, 1 Ιουνίου 1941, 12  Ιουλίου 1941. 
154Νέα Ευρώπη, 16 και 31 Μαρτίου 1943. 
155Πατρικίου, «Η Ευρώπη της Νέας Ευρώπης», σ.218, Νέα Ευρώπη, 19 Ιουλίου 1941. 
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Χαρακτηριστική περίπτωση της παραπάνω πολιτικής αποτελεί και το δημοσίευμα της 14ης 

Αυγούστου 1941 στην Νέα Ευρώπη, με τίτλο «Η συνεργασία»: 

 «Η κοινή συνεργασία εις όλα τα επίπεδα της εθνικής ζωής με την Γερμανίαν, θα 

οδηγήση αυτήν προς εποχήν ευτυχή, προς μιαν νέαν περίοδον εντόνου αναπτύξεως 

των ηθικών και υλικών της δυνάμεων, προς μιαν αύριον η οποία θ’ ανταποκρίνεται 

απολύτως προς τον προορισμόν μας ως Έθνους. Και ευτυχώς η συνεργασία αυτή 

ήρχισε και οι καρποί της είναι πλούσιοι. Η Ελλάς εύρεν εις την Γερμανίαν τον 

ισχυρόν φίλον με του οποίου την ενίσχυσιν αντιμετωπίζει τας δυσκόλους στιγμάς 

και με του οποίου την βοήθειαν θα οδηγηθή προς το ευτυχές μέλλον».156 

Με την είσοδο των γερμανικών στρατευμάτων στη Θεσσαλονίκη τέθηκε σε εφαρμογή το 

σχέδιο προβολής τους ως φιλελλήνων. Με βάση το παραπάνω πρότυπο, «Ο  λαός της 

Θεσσαλονίκης διαπίστωσε ήδη τη σεμνότητα και τον ιπποτισμό που επέδειξε ο γερμανικός 

στρατός κατοχής και δεόντως εξετίμησε τη συμπεριφοράν ταύτην επαληθεύουσα τας 

πληροφορίας περί πνεύματος φιλλεληνικού κρατούντος εν Γερμανία».157 Σε αντίστοιχο 

άρθρο στη Νέα Ευρώπη προβαλόταν η ελληνολατρεία γερμανών φιλοσόφων και ποιητών: 

 «Όταν η Ελλάς ύψωνε τα όπλα το 1821 δια να διεκδικήση τα δικαιώματα της επί 

της γής. Εις την Γερμανίας ήστραψαν από ενθουσιασμόν αι ψυχαί από εκεί έφθασαν 

αι πρώται βοήθειαι, από εκεί ύψωσεν ο Χάιλντερλιν τους ύμνους, εκεί ο μέγας 

Γκαίτε, ο ελληνολάτρης συνεκινείτο δια τον αγώνα μας και μετέφραζεν ελληνικά 

δημοτικά τραγούδι.[…] η Γερμανία επάλλετο από τον ειλικρινέστερον 

ενθουσιασμόν. Ενώ οι άλλοι, εκείνοι οι οποίοι εβαπτίσθησαν κατόπιν προστάται και 

δυνάμεις ευεργέτιδες ανέμενον να εκμεταλλευθούν τον αγώνα μας […] τώρα πάλιν ο 

γερμανικός λαός ελπίζει εις μιαν αναγέννησιν μας. Πιστεύει εις το δαιμόνιον της 

ελληνικής φυλής».158  

Έτσι, η εικόνα του κατακτητή μεταβαλόταν σε αυτή του απελευθερωτή. Επιδίωξη της 

προπαγάνδας μέσω του Τύπου ήταν η σύγχυση των ρόλων. Επομένως, οι Γερμανοί από 

κατακτητές έτειναν να μετατραπούν τεχνηέντως σε λυτρωτές του ελληνικού έθνους από την 

                                                             
156Νέα Ευρώπη, 14 Αυγούστου 1941. 
157Απογευματινή, 10 Απριλίου 1941. 
158Νέα Ευρώπη, 12 Ιουλίου 1941. 
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«πλουτοκρατία» των Βρετανών, ενώ παράλληλα οι Έλληνες παρουσιάζονταν όχι ως 

ηττημένος λαός, αλλά ως νικηφόρος, στο πλευρό των γερμανικών στρατευμάτων και του 

Ράιχ.159  

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η συνεργασία αυτή θα εξασφάλιζε οικονομική και πολιτική 

ελευθερία στην Ελλάδα, σκιαγραφώντας κυρίως την Αγγλία. Εν όψει του μεγάλου λιμού του 

χειμώνα του 1941-1942 τα δημοσιεύματα αυτά αυξάνονταν, προσάπτοντας τις κατηγορίες για 

τις κακουχίες του ελληνικού λαού αποκλειστικά στους Συμμάχους και στην εξόριστη 

κυβέρνηση. Τα δύο έντυπα αρχικά εναντιώνονταν, στην οικονομικά ισχυρή Βρετανία, που 

αποτελούσε το μεγάλο αντίπαλο του Ράιχ, και στις εβραιοκρατούμενες ΗΠΑ,160 

παρουσιάζοντας μάλιστα τους Γερμανούς ως «τους νικητές και συνάμα λυτρωτές αυτής της 

αισχρής εκμετάλλευσης του ελληνικού λαού από πλευράς των δυνάμεων». Ωστόσο, στη 

συνέχεια, εν όψει του πολέμου στο Ανατολικό μέτωπο και της αναζήτησης «ζωτικού χώρου» 

από τον Ιούνιο του 1941, τα δημοσιεύματα στράφηκαν κατά της Σοβιετικής Ένωσης, 

στοχοποιώντας τον μπολσεβικισμό και την κομμουνιστική ηγεσία: 

«Ο αγών της Γερμανίας εναντίον της Μόσχας εξελίσσεται συνεχώς εις 

σταυροφορίαν ολοκλήρου της Ευρώπης εναντίον του μπολσεβικισμού. Ολόκληρος η 

ηπειρωτική Ευρώπη, φίλοι, ουδέτεροι και αυτοί ακόμη οι λαοί, οι προ τινός μόλις 

διασταυρώσαντες τα ξίφη των μετά της Γερμανίας, ανεγνώρισαν πληρέστατα ότι 

πρόκειται τώρα περί υποθέσεως, αφορώσης της Ευρώπην».161 

Οι αρθρογράφοι οικοδομούσαν επομένως έναν αγώνα απελευθερωτικό,εκ μέρους των 

Γερμανών, που θα επέφερε τη λύτρωση των λαών της «πολιτισμένης» Ευρώπης. Έτσι, ο 

Τύπος λειτουργώντας ως προπαγανδιστικός μοχλός, εξυπηρετούσε και προσαρμόζονταν στις 

ανάγκες του πολέμου, ερμηνεύοντας κινήσεις του εχθρού, προτρέποντας ταυτόχρονα όμως 

τους Έλληνες σε συνεργασία με τις δυνάμεις Κατοχής. Μέσω της παραπληροφόρησης, ο 

γερμανικός μηχανισμός προσδοκούσε την εναντίωση της ελληνικής κοινωνίας στην 

Σοβιετική Ένωση και την ιδεολογία που αυτή υπηρετούσε δηλαδή τον κομμουνισμό.162  

Ο αντικομμουνισμός ωστόσο, είχε ήδη αναπτυχθεί και διαδοθεί κατά την μεσοπολεμική 

περίοδο από υποστηρικτές του συντηρητισμού, εξαιτίας του φόβου εξάπλωσής του σε διεθνή 

                                                             
159Νέα Ευρώπη, 7 Ιουνίου 1941. 
160Κανδυλάκης, ό.π., σ.106, Νέα Ευρώπη, 31 Ιουλίου 1941, 3 Αυγούστου 1943. 
161Νέα Ευρώπη, 15 Αυγούστου 1941. 
162Κανδυλάκης, ό.π., σ.106. 
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επίπεδο, ωστόσο ο ναζισμός τον ενέταξε μέσα στους κεντρικούς πυλώνες της ιδεολογίας του, 

προκειμένου να κερδίσει «οπαδούς» στη συντηρητική παράταξη, αλλά παράλληλα και να 

«δικαιολογήσει» την επίθεση στη Σοβιετική Ένωση.163  

Αποκορύφωμα της αντικομμουνιστικής εκστρατείας ήταν τα δημοσιεύματα κυρίως μετά 

την ήττα της Wehrmacht στο Στάλινγκραντ, καθώς η γερμανική προπαγάνδα γινόταν 

σταδιακά επιθετικότερη. Έτσι πλέον, γινόταν λόγος για εκφοβισμό και στυγνή τρομοκρατία, 

καθώς ο Τύπος στοχοποιούσε τους μπολσεβίκους,164 ως εγκληματικά στοιχεία.165. Το σχετικό 

άρθρο στη Νέα Ευρώπη, εξηγούσε τους λόγους εναντίωσης στον κομμουνισμό: 

 «Ο κομμουνισμός δεν μας παρουσιάζεται ως εχθρός μόνον από την αρνητική του 

πλευρά. Δεν μας αναστατώνει τόσο το μίσος του εναντίον της εθνικής μας 

υποστάσεως, εναντίον της θρησκείας, εναντίον της αστικής τάξεως της οικογένειας 

και τόσων άλλων αξιών […]. οι μπολσεβικικές μάζες είναι φανερό ότι δεν πολεμούν 

με κανένα ιδανικό. Είχαν προετοιμασθή σε μεγάλο χρονικό διάστημα για ένα 

τεράστιο επιθετικό πόλεμο κι αν δεν βρίσκονταν η Γερμανία να αντισταθή στο 

δρόμο τους θα είχαν κατακτήση την Ευρώπη. Οι σοβιετικές μάζες είναι ποτισμένες 

μ’ έναν ασιατικό φανατισμό».166 

Η ήττα της Wehrmacht αφέθηκε στο δημοσιογραφικό παρασκήνιο από τον δοσιλογικό 

Τύπο της εποχής, καθώς οι συντάκτες απέφευγαν σχετικές αναφορές. Απεναντίας ως 

αντίβαρο προβάλλονταν συνεχώς οι επιτυχίες της, έτσι, μέχρι τελευταία στιγμή το κοινό 

αντλούσε πληροφορίες για τις πολεμικές εξελίξεις στο Ανατολικό μέτωπο, αφήνοντας να 

εννοηθεί η επικείμενη νίκη του Γ΄Ράιχ. Ωστόσο, κατά τη διεξαγωγή του πολέμου στη Ρωσία 

αναπτύχθηκαν, παράλληλα, ρατσιστικές θεωρίες έναντι των λαών της ανατολής με στόχο την 

υποτίμησή τους, συμβάλλοντας έτσι στην αντικομμουνιστική θεώρηση. Ο πόλεμος 

ενισχύθηκε με τη μάχη του πολιτισμού έναντι της βαρβαρότητας. Έτσι, ο ελληνισμός και ο 

γερμανισμός βρίσκονται αντιμέτωποι με τον «ασιατικό κίνδυνο». Επρόκειτο, δηλαδή, για μια 

αντικομμουνιστική σταυροφορία που βρίσκονταν σε εξέλιξη για τη «σωτηρία της 

                                                             
163Αναστασία Μητσοπούλου, «Ο ελληνικός αντικομμουνισμός στο σύντομο 20ο αιώνα»: Όψεις του 

δημόσιου λόγου στην πολιτική , στην εκπαίδευση και στη λογοτεχνία, ανέκδοτη διδακτορική διατριβή 

Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 

2013, σσ. 96-106, Φλάισερ, «Η ναζιστική προπαγάνδα στην Κατοχή», σ. 373. 

 164Νέα Ευρώπη, 11 Φεβρουαρίου 1943. 
165 Νέα Ευρώπη,  16 Σεπτεμβρίου 1941. 
166Νέα Ευρώπη, 28 Φεβρουαρίου 1943. 
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Ευρώπης».167 Μέσω της προπαγάνδας τους οι «εχθροί», -(Σύμμαχοι και Σοβιετικοί)-, 

παρουσιάζονταν ως υποκινητές του πολέμου, ενώ οι Γερμανοί φιλειρηνιστές και προστάτες 

των ευρωπαϊκών θεσμών.168  

Σύμφωνα με έκθεση της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θεσσαλονίκης-Αιγαίου η 

έκδοση της εφημερίδος Νέα Ευρώπη κρίνοταν απαραίτητη για την άσκηση πολιτικής 

προπαγάνδας στον πληθυσμό της Θεσσαλονίκης, με τη χρήσιμοποίηση πλούσιου 

οπτικοακουστικού υλικού, δεδομένης της εντατικοποίησης της ένοπλης αντίστασης ήδη από 

τους πρώτους μήνες της γερμανικής Κατοχής.169 Ο Τύπος της Κατοχής αποτελούσε για τις 

γερμανικές αρχές ένα προπαγανδιστικό βήμα, προκειμένου να δημοσιοποιούνται προκηρύξεις 

και διαταγές που αφορούσαν τον ελληνικό λαό. Οι προκηρύξεις αυτές ήταν συνήθως 

δίγλωσσες ανακοινώσεις που είχαν ως στόχο, να συνετίσουν τον λαό, επιδιώκοντας 

συνεργασία με τις κατοχικές δυνάμεις, αλλά ταυτόχρονα και να τον τρομοκρατήσουν, 

αποτρέποντας τη συμμετοχή στις αντιστασιακές οργανώσεις, και παρακινώντας μάλιστα το 

κοινό να τις καταδικάσει, καταδίδοντας κάθε ενέργεια. Στο πλαίσιο των εκφοβιστικών 

προειδοποιήσεων, συχνό ήταν το φαινόμενο των ανακοινώσεων για  εκτελέσεις 

κομμουνιστών στις εφημερίδες,170 με στόχο να τρομοκρατήσουν τον ελληνικό λαό, στο 

πλαίσιο των αντιποίνων που εφάρμοζε ο γερμανικός στρατός. Ανάλογες εκτελέσεις 

ανακοινώνονταν σε όλη τη διάρκεια της Κατοχής, με αποκορύφωμα την άνοιξη του 1943, 

εξαιτίας της δράσης κυρίως του αριστεροκίνητου ΕΛΑΣ.171  

 Παράλληλα, για την «αντικομμουνιστική εκστρατεία» των κατοχικών αρχών και των 

συνεργασθέντων εφημερίδων, είδαν το φως της δημοσιότητας σειρά άρθρων, του πρώην 

βουλευτή και «αποστάτη» του ΚΚΕ Μανώλη Μανωλέα, από τον Μάιο έως τον Ιούνιο του 

1943 υπό τον χαρακτηριστικό «Ελλάς Ξύπνα, Έλληνες Ενωθήτε». Οι γερμανικές αρχές σε 

συνεργασία με την έρπουσα δημοσιογραφία επεδίωξαν να βρουν διαπιστευτήρια για τον 

αντικομμουνιστικό τους αγώνα, προσπαθώντας να πείσουν την ελληνική κοινωνία για τις 

πράξεις και τη δράση του κομμουνισμού. Έτσι, κινητοποίησαν το πρώην στέλεχος του ΚΚΕ, 

ο οποίος μέσα από ένα πλήθος κειμένων, περιέγραφε ως «αυτόπτης μάρτυρας» τις συνθήκες 

κάτω από τις οποίες ζούσε και δρούσε ο κομμουνισμός στην Ελλάδα. Τα κείμενα του βέβαια, 

                                                             
167Νέα Ευρώπη, 30 Ιουλίου 1942, 8 Μαρτίου 1943. 
168Πατρικίου, «Η Ευρώπη της Νέας Ευρώπης, σσ. 225-240,  Νέα Ευρώπη, 22 Ιουνίου 1943. 
169Bundesarchiv-MilitärarchivFreiburg [BArch], RW 40/166:BefehlshaberSaloniki-Ägais, Ic, ημερήσια 

έκθεση, Φεβρουάριος 1943. 
170Νέα Ευρώπη, 7 Φεβρουαρίου 1942. 
171Απογευματινή, 7, 10, 19 Μαΐου 1943, 3 Ιουλίου 1943. 
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λειτούργησαν ως πύρινα βέλη κατά των αντιστασιακών οργανώσεων, στοχοποιώντας 

πρωτίστως βέβαια τον ΕΛΑΣ. Επομένως ο Τύπος προσπαθούσε μέσα από τα στοχευμένα 

δημοσιεύματα να πυροδοτήσει στο κοινό τα αντικομμουνιστικά εκείνα αντανακλαστικά ως 

μια ύστατη  προσπάθεια του γερμανικού μηχανισμού και των συνεργατών του:172 

«Ένα εξάμηνο αιματηρού απολογισμού σοβιετικής τσίσκας των ληστοσυμμοριών 

του ΕΛΑΣ του Δούρειου Ίππου της φρικαλέας ιδέας που μετάβαλε τα φιλήσυχα 

χωριά των αμόλυντων βουνών σε ένα θέατρον όπου παίζεται ένα αιματηρό φρικαλέο 

δράμα εις βάρος των πληθυσμών εκείνων, που είναι οι ζωντανοί φορείς των 

φυλετικών μας παραδόσεων […] τα βουνά μας εκεί πάνω αντιλαλούν τους πνιγμούς, 

βόγγους των θυμάτων που πέφτουν στα νύχια των μαύρων κορακιών του ΕΛΑΣ».173 

Για τις ανάγκες της εσωτερικής  προπαγάνδας έναντι της ελληνικής κοινωνίας, 

προωθήθηκε από τα γερμανικά στρατεύματα και τους δοσίλογους συνεργάτες τους, ο 

αντικομμουνισμός, με στόχο την πόλωση τη διάσπαση του αντάρτικου και επομένως τον 

διχασμό των Ελλήνων. Η γερμανική διοίκηση και οι έλληνες δοσίλογοι, εκμεταλλευόμενοι 

τις προπολεμικές πολιτικές αντιπαλότητες που υπήρχαν στο εσωτερικό της ελληνικής 

κοινωνίας από τα χρόνια του μεσοπολέμου, προσπάθησαν, ειδικότερα στη Μακεδονία, να 

δημιουργήσουν σύγχυση και διχαστικό κλίμα μεταξύ των ανταρτικών ομάδων, προωθώντας 

την αντιεαμική προπαγάνδα με διάφορους τρόπους. Το μεσοπολεμικό δίπολο βενιζελισμός-

αντιβενιζελισμός, δημοκράτες-βασιλόφρονες μετατράπηκε σε κομμουνισμός-

αντικομμουνισμός, «εθνικόφρονες» και «αντεθνικά στοιχεία». Για την εφαρμογή της 

διαβρωτικής προπαγάνδας δημοσιεύτηκαν από τις συγκεκριμένες εφημερίδες πλήθος 

ανακοινώσεων, όπου  θεωρώντας παράνομη την δράση των ανταρτών, υποβίβαζαν αυτόματα 

τα μέλη των αντιστασιακών οργανώσεων σε κοινούς «ληστές», «λησταντάρτες», «κλέφτες», 

«τρομοκράτες» υπονομεύοντας, με αυτόν τον τρόπο, την απελευθερωτική δράση τους.   

Ο αντικομμουνισμός χρησιμοποιήθηκε από τον έντυπο λόγο, για την πρόκληση 

ενδοελληνικών συγκρούσεων εσωτερικής κατανάλωσης. Έτσι,  η γερμανική η προπαγάνδα 

από υπερεθνικό χαρακτήρα έλαβε τοπικό, αποδεικνύοντας,  την ευελιξία και την 

προσαρμοστικότητα θα έλεγε κανείς στην ελληνική πραγματικότητα, όπως άλλωστε έκανε με 

επιτυχή τρόπο και στις άλλες κατεχόμενες χώρες. Ο ρόλος των εφημερίδων ήταν η 

                                                             
172Απογευματινή,  16 Μαΐου 1943, 8 Ιουνίου 1943. 
173Απογευματινή, 10 Ιουνίου 1943. 
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οικοδόμηση ενός προφίλ του «εχθρού», το οποίο σαφώς και προσαρμόζονταν στις εθνικές 

«ανάγκες» της εκάστοτε κοινωνίας. Έτσι, οι Γερμανοί επεδίωκαν να μετατοπιστούν από τη 

θέση του εχθρού της ελληνικής κοινωνίας, στοχοποιώντας όμως ένα νέο αντίπαλο, τους 

κομμουνιστές, επιδίωξη στην οποία συνεισέφεραν οι δοσίλογοι δημοσιογράφοι της 

Θεσσαλονίκης. 

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες οργανώθηκε και έδρασε ο κατοχικός Τύπος στη πόλη, 

υπήρξαν πρόσφορες για την έκδοση των εφημερίδων – φερέφωνων των Γερμανών. Οι 

κατοχικές αρχές για την διάδοση της προπαγάνδας τους στηρίχθηκαν σε παλαιότερες 

κοινωνικές και πολιτικές συγκρούσεις που λειτούργησαν διχαστικά στην ελληνική κοινωνία. 

Ο αντικομμουνισμός που είχε ήδη αναπτυχθεί σε ένα όχι και τόσο μακρινό παρελθόν, 

στηρίχθηκε από μέλλη της ελληνικής κοινωνίας και των κατεστημένων συντηρητικών ελίτ, 

οδηγώντας στον διχασμό της μετέπειτα, ενώ από την άλλη ο αντισημιτισμός δεν ήταν και 

τόσο «ξένος» στα ελληνικά δεδομένα, αν αναλογιστεί βέβαια κανείς πως στην πόλη ζούσε 

και ευδοκιμούσε μία από τις μεγαλύτερες εβραϊκές κοινότητες της Ελλάδας, συμβιώνοντας 

παράλληλα με άλλες κοινωνικές και θρησκευτικές ομάδες.  Στο σημείο αυτό, συνεργάτες ή 

συγγενείς ιδεολόγοι, και η έρπουσα δημοσιογραφία εργάστηκαν, υπηρετώντας πιστά από 

κοινού τους δύο πυλώνες της εθνικοσοσιαλιστικής ιδεολογίας, τον αντικομμουνισμό και 

συνάμα των αντισημιτισμό, επιδιώκοντας αναμφίβολα να εξυπηρετήσουν όχι μόνο τις 

γερμανικές αρχές, αλλά και να προωθήσουν και τα ιδιοτελή συμφέροντά τους.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

Η ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΚΑΙ Ο ΔΟΣΙΛΟΓΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 

 

4.1. Η εβραϊκή κοινότητα στη δίνη του πολέμου 

 

Από το Μάρτιο έως τον Αύγουστο του 1943 χαράσσονται ίσως οι πιο μελανές σελίδες 

στην ιστορία της πόλης με την εκτόπιση και συνάμα εξόντωση περίπου 45.000 χιλιάδων 

Εβραίων στα κρεματόρια και στους θαλάμους αερίων του Άουζβιτς. Την εποπτεία της 

οργανωμένης και συντονισμένης αντισημιτικής «επιχείρησης» είχαν τα «ειδικά κλιμάκια» 

των SS, ενώ παράλληλα συνέβαλαν η Wehrmacht και το υπουργείο Εξωτερικών, αλλά και 

Έλληνες δοσίλογοι που ασπάζονταν τη ναζιστική φυλετική θεωρία, αλλά και έλληνες 

πολίτες, φανατισμένοι με αντισημιτικά αισθήματα ενός όχι και τόσο μακρινού  παρελθόντος. 

Ήδη από το 1938 γερμανοί διπλωμάτες είχαν περισυλλέξει στοιχεία για τις εβραϊκές 

κοινότητες στον ελλαδικό χώρο, επομένως οι ιθύνοντες του Γ΄Ράιχ διέθεταν αρκετές 

πληροφορίες για την πολυπληθή κοινωνική ομάδα της Θεσσαλονίκης. Η εγκατάστασή τους 

πραγματοποιήθηκε κατά την οθωμανική περίοδο στον ελλαδικό χώρο, έπειτα από την 

εκδίωξη τους από το Ισπανικό Βασίλειο το 1492. Οι Σεφαραδίτες Εβραίοι αποτελούσαν μία 

από τις μεγαλύτερες κοινότητες της πόλης, μιλούσαν την δική τους οικεία διάλεκτο, -τα 

ισπανοεβραϊκά- και διατηρούσαν τη θρησκεία τους, τα ήθη και έθιμα τους. Πρόκειται για μια 

κλειστή κοινωνική ομάδα, οικονομικά όμως ισχυρή στην κορυφή της κοινωνικής πυραμίδας,  

καθώς ένα μεγάλο ποσοστό των επιχειρήσεων και των βιοτεχνιών της Θεσσαλονίκης ανήκε 

σε Εβραίους. Από αυτή την ισχυρή επιχειρηματική ελίτ εξαρτιόταν και η οικονομική δύναμη 

της πόλης και όχι μόνο.174 Η κοινωνική διαστρωμάτωση της κοινότητας περιελάμβανε όλες 

τις τάξεις, διαδραματίζοντας καθοριστικό ρόλο στη ζωή της πόλης. 

Η έλλειψη κοινωνικής συνοχής της πόλης οφείλονταν κατά βάση στη θρησκευτική 

διαφοροποίηση των εθνοτικών ομάδων, γεγονός που τους οδήγησε σε έναν υπέρμετρο 

κοινωνικό, οικονομικό και συνάμα θρησκευτικό ανταγωνισμό, παράγοντας έτσι 

στερεοτυπικές αντισημιτικές αντιλήψεις. Μεμονομένου τύπου αντισημιτικές δράσεις 

εμφανίστηκαν την μεσοπολεμική περίοδο, με εθνικιστικά κυρίως χαρακτηριστικά. Η 

                                                             
174Mark Mazower, Στην Ελλάδα του Χίτλερ, σσ. 263-290., Φλάισερ, Στέμμα και Σβάστικα, σσ. 296-348. 
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σύσταση της ΕΕΕ (Εθνική Ένωσις η «Ελλάς») που είχε κατά βάση αντισημιτικά και 

αντικομμουνιστικά χαρακτηριστικά, υπήρξε από τις πρώτες παρακρατικές οργανώσεις, που 

κυκλοφόρησε παράνομες προκυρήξεις και συνθήματα κατηγορώντας τους Εβραίους, ενώ η 

βενιζελική εφημερίδα Μακεδονία κατηγορούσε ανοιχτά μέσα από προκλητικά άρθρα την 

εβραϊκή κοινότητα, κατασκευάζοντας σκευωρίες και θεωρίες συνομωσίας, και 

αμφισβητώντας τον πατριωτισμό της, μιλώντας ανοικτά και κατηγορώντας μέλη αυτής για 

προδοσία.175 Αποκορύφωμα των ακραίων αυτών εθνικιστικών κατά βάση εκδηλώσεων ήταν 

«ο εμπρησμός της συνοικίας Κάμπελ» από μερίδα ενός ξεσηκωμένου όχλου 

πρωτοσταντούντων μελών της οργάνωσης τον Ιούνιου του 1931. 176 

Παράλληλα με την εισβολή της Wehrmacht στη πόλη, κατέφθασε το «Ειδικό Τμήμα 

Ρόζενμπεργκ» (SonderkommandoRosenberg), διορισμένο από τον ίδιο τον Hitler. Πρόκειται 

για τον ιδεολόγο του ναζισμού Alfred Rosenberg, ο οποίος είχε αναλάβει την συλλογή υλικού 

για τη μελέτη και έρευνα του «εβραϊκού ζητήματος».177 Το κομάντο Ρόζενμπεργκ μαζί με 

ακαδημαϊκούς, επισκέφτηκαν λέσχες και συναγωγές σε όλη την χώρα, καταγράφοντας το 

υλικό και αρπάζοντας μεγάλο μέρος αυτού από τα αρχεία, τις εβραϊκές βιβλιοθήκες, τις 

συλλογές συναγωγών που συμπεριλάμβαναν βιβλία, κειμήλια και χειρόγραφα της 

κοινότητας. Ακόμη, είχε  αντλήσει πληροφορίες και στοιχεία από αρχεία του Ερυθρού 

Σταυρού, από τράπεζες και εκπαιδευτικά κέντρα, για τον πληθυσμό της κοινότητας και την 

οικονομική του κατάσταση. Σε ειδικό υπόμνημα ωστόσο, το τμήμα Ρόζενμπεργκ σημείωνε 

ότι: «Για τον μέσο Έλληνα δεν υφίσταται εβραϊκό ζήτημα, καθώς δε βλέπει τον κίνδυνο του 

παγκόσμιου ιουδαισμού και πιστεύει ότι λόγω του σχετικά μικρού αριθμού είναι ασφαλής 

από μια πολιτισμική και οικονομική κηδεμονία των Εβραίων».178 Ο αντισημιτισμός 

επομένως, που υπέβοσκε στην ελληνική κοινωνία, δεν βασίζονταν στη φυλετική διάκριση την 

οποία προέβαλε ο ναζισμός, αλλά σε παλαιά στερεότυπα με εθνοκεντρική κατεξοχήν βάση 

                                                             
175Θεοδόσης Τσιρώνης, «Η Πολιτική ιδεολογία στη Θεσσαλονίκη του Μεσοπολέμου. Η οργάνωση 

Εθνική Ένωσις «Η Ελλάς» και τα συνεργαζόμενα σωματεία», Μεταπτυχιακή Εργασία, Τμήμα Ιστορίας 

και Αρχαιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 1999, βλ. επίσης  Μακεδονία, «Ποιόν 

θέλετε Εβραίοι; θα τον Έχετε», 7 Ιουλίου 1933, «Οι Εβραίοι κυριαρχούν Παντού», 29 Μαΐου 1934.  
176 Για τον εμπρησμό του συνοικισμού Καμπέλ βλ. Μιχάλης Τρεμόπουλος, Τα τρία Ε (ΕΕΕ) και ο 

εμπρησμός του Καμπέλ, Το πογκρόμ του 1931 στη Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Αντιγόνη, Θεσσαλονίκη 2018. 
177Στράτος Δορδανάς, «Γερμανικές αρχές Κατοχής και Ελληνική διοίκηση», Βασίλης Γούναρης (επιμ.), 

Ο φόρος του αίματος στην Κατοχική Θεσσαλονίκη, Ξένη κυριαρχία- Αντίσταση και επιβίωση, Εκδόσεις 

Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 2001, σ.91-98. 
178Μιχαήλ Μόλχο, Ιωσήφ Νεχαμά, In Memoriam: Αφιέρωμα εις την μνήμην των Ισραηλιτών θυμάτων του 

Ναζισμού εν Ελλάδι, μτφρ. Γιώργος Ζωγραφάκης, Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης,  Θεσσαλονίκη 

1974, σ.52-58, Φλάισερ, Στέμμα και Σβάστικα, σ.300. 
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που αναδείχθηκαν σε ένα φαινομενικά ήρεμο μεσοπολεμικό παρελθόν.179 Αναμφίβολα πάνω 

σε αυτές τις στερεοτυπικές αντιλήψεις της κοινωνίας βασίστηκαν αργότερα τα SS και η 

Wehrmacht, προκειμένου να υλοποιήσουν το σχέδιο της «Τελικής Λύσης».  

Κατά το πρώτο διάστημα ο γερμανικός στρατός έλαβε κάποια κατασταλτικού τύπου 

μέτρα, τα οποία ήταν περισσότερο γενικού χαρακτήρα και συμβάδιζαν με τις ιδιαίτερες 

συνθήκες που επέβαλε η Κατοχή. Επιτάχθηκαν εβραϊκά κτήρια και κατοικίες προκειμένου να 

εγκατασταθούν οι κατοχικές αρχές, ενώ τα εβραϊκά καταστήματα όφειλαν να παραμείνουν 

ανοιχτά, ωστόσο οι παραπάνω εντολές των Γερμανών αφορούσαν στο σύνολο τους την 

κοινωνία. Σύμφωνα, ωστόσο, με τον Mazower, οι Γερμανοί προσπάθησαν από τη πρώτη 

στιγμή να ενθαρρύνουν αντισημιτικές ενέργειες στην τοπική κοινωνία, γεγονός που 

ομολογείται με την επανασύσταση της εθνικιστικής «ΕΕΕ», μιας οργάνωσης που είχε 

διαλύσει ο Μεταξάς και ήρθε πάλι στο προσκήνιο λίγο μετά την είσοδο των Γερμανών στη 

πόλη.180  

Η καθυστέρηση εφαρμογής του σχεδίου για τον εβραϊκό πληθυσμό στη Θεσσαλονίκη, 

ίσως μπορεί να αποδοθεί σε αρχικό στάδιο, σε προτεραιότητες που δίνονταν σε άλλα κέντρα 

με μεγαλύτερο πληθυσμιακά ποσοστό Εβραίων, αλλά και στην τακτική κωλυσιεργίας που 

είχε υιοθετήσει η ιταλική πλευρά επί του θέματος. Η καθυστέρηση αυτή βεβαίως 

δημιούργησε ερωτήματα σε φανατικούς του αντισημιτικού χώρου, όπως ήταν ο δοσίλογος 

Λάσκαρης Παπαναούμ. Ο εν λόγω συνεργάτης είχε τοποθετηθεί από τους κατατηκτές σε 

νευραλγικές θέσεις, διευθύνοντας το γραφείο αντικατασκοπείας και προστασίας των 

κατοχικών δυνάμεων. Λίγες μόνο ημέρες μετά την κατάληψη της πόλης, οι αντισημιτικοί 

κύκλοι με επικεφαλής τον Λάσκαρη Παπαναούμ, τοιχοκόλλησαν δίγλωσσες προκηρύξεις για 

την εφαρμογή των νόμων της Νυρεμβέργης στην Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, σε επιστολή του 

στον Γερμανό Πρόξενο, δε δίστασε να παραπονεθεί επι του θέματος, κατηγορώντας τις 

γερμανικές αρχές για επίδειξη ανοχής προς την εβραϊκή κοινότητα, ενώ παρόμοιες ανησυχίες 

εκφράστηκαν και σε άρθρα των φιλοαξονικών εφημερίδων:181 

                                                             
179Φίλιππος Κάραμποτ., «Στάσεις και αντιδράσεις της ελληνορθόδοξης κοινωνίας απέναντι στο διωγμό 

των Εβραίων συμπολιτών της στη διάρκεια της γερμανικής κατοχής», Γ. Αντωνίου, Στρ. Δορδανάς, Ν. 

Ζάικος, Ν. Μαρατζίδης (επιμ.), Το Ολοκαύτωμα στα Βαλκάνια, Εκδόσεις Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2011, 

σσ.253-294. 
180Mazower, Στην Ελλάδα του Χίτλερ, σ.266., Νέα Ευρώπη, 12 Μαΐου 1941. 
181Δορδανάς, Έλληνες, σ. 351-360. 
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«Εις όλην την Ευρώπην τακτοποιείται βαθμιαίως, αλλά με σταθερότητα, το ζήτημα των 

Εβραίων. Εις την Ελλάδα ακόμη δεν έχει γίνει τίποτε το αποφασιστικόν. Ο 

αντισημιτισμός, ως ανάγκη εθνικής αμύνης, ευρίσκεται ακόμη εις κατάστασιν 

λανθάνουσαν και δεν προσέλαβε τον απαιτούμενον μαχητικόν χαρακτήρα. […] Ζουν εις 

το περιθώριον της ελληνικής ζωής, χωρίς να μετέχουν των συγκινήσεων, των θλίψεων 

και των ενθουσιασμών του ελληνισμού, είναι ξένοι και όχι απλώς ξένοι περιοριζόμενοι 

εις στάσιν απάθειας. […] Είναι ανάγκη σήμερον να τακτοποηθή άπαξ δια παντός το 

εβραϊκόν ζήτημα και να τοποθετηθή πραγματικά ο Εβραίος, εις το περιθώριο εκείνο, 

όπου και ο ίδιος τοποθετεί ψυχικά τον εαυτόν του. Είναι καιρός να διαφοροποιηθή από 

το έθνος, να χωρίση, να μείνη ο Εβραίος με το διακριτικόν γνώρισμα, ο εχθρός και ο 

υπονομευτής τον οποίον κρατούν εις απόστασιν. Ο αδυσώπητος και δόλιος εχθρός, που 

ονειρεύεται την κατάλληλον ευκαιρίαν δια να εκδικηθή, δια να πλήξη την Ελλάδα και να 

την υποτάξη».182 

Παρά την καθυστέρηση όμως, ο γερμανικός στρατός έθεσε σε εφαρμογή τον 

προπαγανδιστικό μηχανισμό και σε συνεργασία με τον κατευθυνόμενο Τύπο προσπάθησαν 

να δημιουργήσουν τις κατάλληλες εκείνες προϋποθέσεις προκειμένου η τοπική κοινωνία και 

οι ελληνικές αρχές να δεχθούν σιωπηρά τα γεγονότα, μη προβάλλοντας έντονη αντίσταση 

στο σχέδιο εκτόπισης και εξόντωσης του εβραϊκού στοιχείου. Ο αντισημιτικός λόγος των 

δοσιλογικών εφημερίδων Νέα Ευρώπη και Απογευματινή δεν καθόρισε την γερμανική 

πολιτική επι του «εβραϊκού ζητήματος», ωστόσο λειτούργησε αναμφίβολα ως υποστηρικτική  

λίθος. Λίγες μόνο μέρες μετά την κατάληψη της πόλης από το γερμανικό στρατό η Νέα 

Ευρώπη, εν όψει των γενεθλίων του Χίτλερ υποστήριζε ότι «με την Νέα Τάξη οι Εβραίοι θα 

εκτοπισθούν από την πολιτική και κοινωνική ζωή της Ευρώπης».183Αντίστοιχα, στον πόλεμο 

της αντισημιτικής προπαγάνδας  βρέθηκαν τα πρώτα «θύματα» όπως ήταν τα καταστήματα, 

τα θέατρα και οι κινηματογράφοι της πόλης, τα οποία αφαιρέθηκαν δια της βίας από τους 

Εβραίους ιδιοκτήτες και παραχωρήθηκαν σε συνεργάτες της γερμανικής διοίκησης.184 

Η σύμπραξη μεταξύ των γερμανικών αρχών και του τοπικού ελληνικού διοικητικού 

μηχανισμού ενάντια στην ισραηλιτική κοινότητα ήταν με την κατεδάφιση του εβραϊκού 

νεκροταφείου στο κέντρο της πόλης το Νοέμβριο του 1942. Υπήρξε στο παρελθόν 

                                                             
182Νέα Ευρώπη, 12 Φεβρουαρίου 1941 : «Το εβραϊκόν ζήτημα». 
183Νέα Ευρώπη,  20 Απριλίου 1941. 
184Στράτος Δορδανάς, «Εξόντωση και λεηλασία», σ.333. 
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αντικείμενο διαπραγματεύσεων και διένεξης από πλευράς του Δήμου Θεσσαλονίκης και της 

κοινότητας κατά την μεσοπολεμική περίοδο (στο πλαίσιο της εφαρμογής του σχεδίου 

Εμπράρ), ωστόσο με την έλευση των Γερμανών στην πόλη, ίσως οι αρμόδιες αρχές να 

θεώρησαν τη στιγμή αυτή ως εξαιρετική «ευκαιρία», ώστε να βάλουν σε εφαρμογή το 

ρυμοτομικό σχέδιο με την κατεδάφιση και ανάπλαση του κέντρου της πόλης. Όταν η εβραϊκή 

πλευρά πληροφορήθηκε επί του θέματος και του αιτήματος του Δήμου, αντέδρασε 

απορρίπτοντας κάθε συζήτηση διαπραγμάτευσης. Ωστόσο, κατά τον μήνα Οκτώβριο ο 

Γενικός Διοικητής Βασίλης Σιμωνίδης ενημέρωσε την κοινότητα για την γερμανική 

απόφαση, υποσχόμενος ότι θα χτιστούν δύο εκ νέου. Ήταν όμως αργά για συζητήσεις και η 

απαλλοτρίωσή του πραγματοποιήθηκε κατεξοχήν με πρωτοβουλία των δημοτικών αρχών, 

ταφόπλακες από μάρμαρο, τούβλα και διάφορα άλλα υλικά δεσμεύθηκαν και 

χρησιμοποιήθηκαν από τον γερμανικό στρατό προκειμένου να οικοδομηθούν δρόμοι και 

πεζοδρόμια, ενώ μεγάλο μέρος αυτού δημοπρατήθηκε προς όφελος εκκλησιών και δημόσιων 

φορέων και ιδιωτών.185 

Η σύλληψη του σχεδίου για την εξολόθρευση του εβραϊκού πληθυσμού 

πραγματοποιήθηκε από τη ναζιστική ηγεσία στα τέλη του 1941. Έτσι, οικοδομήθηκαν τα 

πρώτα στρατόπεδα συγκέντρωσης και εξόντωσης, ενώ τα πρώτα πογκρόμ σε πόλεις της 

Ευρώπης έλαβαν χώρα ήδη από την άνοιξη του 1942. Η συντονισμένη αυτή ενέργεια 

στηρίχτηκε στον φόβο, την αποσιώπιση και τις στερεοτυπικές αντιλήψεις των τοπικών 

κοινωνιών.186 Στην άρτια οργανωμένη προσπάθεια των SS δεν άργησε να συμπεριληφθεί και 

ο εβραϊκός πληθυσμός της Ελλάδας. Oι απεσταλμένοι του Ράιχ και «ειδικοί» επί του 

«εβραϊκού προβλήματος», όπως τους χαρακτήριζε η ναζιστική ηγεσία, Ντίρερ Βισλιτσένι και 

Αλόις Μπρούνερ σε συνεργασία με την Στρατιωτική Διοίκηση Θεσσαλονίκης- Αιγαίου 

έθεσαν σε εφαρμογή το σχέδιο της «Τελικής Λύσης».187  

 

                                                             
185Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, φακ. 3 υποφ. 1, 1943, Αλληλογραφία νομικού συμβούλου του δήμου 

Θεσσαλονίκης και του Συμβουλίου Επικρατείας, «Περί Ισραηλιτιικών Νεκροταφείων», 3 Φεβρουαρίου 

1943., Mazower, Θεσσαλονίκη, σ.502-503. 
186Mazower, Θεσσαλονίκη, σ.503-504. 
187Mazower, Στην Ελλάδα του Χίτλερ, σ.268-269, Φλάισερ, Στέμμα και Σβάστικα, σ.308-310.  
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4.2. Η «εικόνα» του Εβραίου μέσα από τον τοπικό δοσιλογικό Τύπο 

  

Η ναζιστική προπαγάνδα διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην εγκαθίδρυση και 

ισχυροποίηση του Γ΄Ράιχ, διαμορφώνοντας ιδέες, κατασκευάζοντας και παραποιώντας 

γεγονότα και ειδήσεις χειραγωγώντας την κοινή γνώμη. Ο Hitler καθόρισε μάλιστα ο ίδιος 

μέσα από το έργο του Mein Kamf  τους σκοπούς και στόχους της προπαγάνδας, η οποία μέσω 

της συνεχούς επανάληψης ιδεών, μοτίβων και πληροφοριών θα μπορούσε να θεμελιώσει την 

απαραίτητη κοινωνική αποδοχή με όπλα τις λέξεις, ώστε να επιφέρει την οριστική νίκη του 

ναζισμού. Ένα από τα προπαγανδιστικά μέσα συνεχούς επανάληψης που κλήθηκε να 

υπηρετήσει τις αρχές της ναζιστικής προπαγάνδας ήταν σαφώς ο Τύπος, ιδιαίτερα στην 

περίπτωση της Ελλάδας, λόγω της περιορισμένης χρήσης του ραδιοφώνου. 

Στην κατοχική Θεσσαλονίκη οι φιλοαξονικές εφημερίδες Νέα Ευρώπη και Απογευματινή 

είχαν επικουρικό ρόλο στην ενίσχυση της  γερμανικής προπαγάνδας. Μέσα από την προβολή  

στερεοτυπικών  αντιλήψεων και ρατσιστικών - φυλετικών θεωριών, στοχοποιούσαν πρόσωπα 

προσπαθώντας να επηρεάσουν το κοινό στη διαμόρφωση ναζιστικών ιδεών. Στο στόχαστρό 

τους βρέθηκε και η εβραϊκή κονότητα. Τα αντισημιτικά δημοσιεύματα «κοσμούσαν» τις 

στήλες των δύο δοσιλογικών εφημερίδων καθόλη τη διάρκεια της Κατοχής, τα οποία με τη 

χρήση βίαιου φυλετικού λόγου, διανθισμένου με στερεοτυπικές αντιλήψεις και αναληθής 

εικόνες, μπορεί να μην έπαιξαν ουσιαστικό ρόλο στο καθορισμένο εκ των άνωθεν σχέδιο της 

«Τελικής Λύσης», ωστόσο ενίσχυσαν τον τρόμο και τις αντιεβραϊκές θεωρίες που υπέβοσκαν 

στην τοπική ελληνική κοινωνία, οδηγώντας στην συνεργασία ή στην αποσιώπιση αλλά και 

στην απάθεια/ αδράνεια μέσω της τρομοκρατίας. 

Η αντισημιτική προπαγάνδα παρουσίαζε βαθμιαία κλιμάκωση. Αρχικά, δημοσιεύτηκαν τα 

πρώτα κατασταλτικά μέτρα, όπως η τοποθέτηση πινακίδων σε μαγαζιά με την επιγραφή «Οι 

Εβραίοι είναι ανεπιθύμητοι».188 Στη συνέχεια, εν όψει του πολέμου, οι Εβραίοι 

παρουσιάστηκαν ως σύμμαχοι των Δυτικών Δυνάμεων, καθώς Εβραίοι κατατάσσονταν στον 

αγγλικό στρατό στην Αφρική. Η προπαγάνδα μάλιστα τους παρουσίαζε, ως κατάσκοπους και 

πράκτορες της εβραϊοπλουτοκρατίας του Σίτι, η οποία κυριαρχεί στην Αγγλία. Έτσι, 

σύμφωνα με άρθρο «εις τας σπουδαιότερας θέσεις των κυριώτερων μεγάλων τραπεζών της 

                                                             
188Νέα Ευρώπη, 26 Απριλίου 1941. 
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Αγγλίας, των λεγόμενων Big Five, ευρίσκει κανείς αποκλειστικώς Εβραίους».189 Τα 

αντιεβραϊκά άρθρα αυξήθηκαν σταδιακά, έπειτα την κύρηξη του πολέμου στο Ανατολικό 

Μέτωπο και τη σύλληψη του εξοντωτικού σχεδίου για τον εβραϊκό πληθυσμό. 

Οι ομιλίες του Hitler κατά του διεθνή εβραϊσμού190 καθόριζαν και την αντισημιτική 

προπαγάνδα που θα ακολοθούσαν με μένος οι εφημερίδες- φερέφωνα σε όλη τη διάρκεια της 

Κατοχής, ενώ αποκορύφωμα υπήρξε ομιλία του Υπουργού Προπαγάνδας Goebbels, ο οποίος 

κατηγορoύσε τους Εβραίους για όλα τα δεινά, προσδίδοντας τους χαρακτηριστικά μέσα από 

μια σειρά στερεοτυπικών και φυλετικών αντιλήψεων του προηγούμενου αιώνα. Διαδοχικά, ο 

Εβραίος παρουσιάστηκε ως «τεμπέλης, φυγόπονος, τοκογλύφος, οικονομικά κυρίαρχος στον 

κόσμο, απάτρης, παρασιτικός σε μια κοινωνία, βρώμικος και κομμουνιστής».191 Πρόκειται 

για χαρακτηριστικά τα οποία θα υιοθετήσει σαφώς ο δοσιλογικός Τύπος και θα τα 

χρησιμοποιούσε την κατάλληλη στιγμή προκειμένου να χτυπήσει τον Εβραίο «εχθρό» 

διαβρώνοντας την εικόνα του. 

Μέσα στον αντιεβραϊκό αυτόν «αναβρασμό» του δοσιλογικού χώρου, δεν άργησαν να 

εκδηλωθούν και τα πρώτα μέτρα της γερμανικής ηγεσίας. Στις 10 Ιουλίου του 1942, κατόπιν 

διαταγής του Γενική Διοικητή Θεσσαλονίκης- Αιγαίου, η Γενική Διοίκηση Μακεδονίας 

καλούσε «όλους τους άρρενες ισραηλίτες ηλικίας 18 έως 45 χρονών να προσέλθουν στην 

Πλατεία Ελευθερίας στις 11 Ιουλίου 1942, ώρα 8 π.μ.».  Μάλιστα, η διαταγή πρόσταζε πως 

θα έπρεπε να φέρουν μαζί τους τα δελτία ταυτότητας και πως ισραηλίτες θεωρούνταν όσοι 

ανήκαν στην φυλή αυτή, ανεξερτήτως άλλου θρησκεύματος που ενδεχομένως να είχαν στην 

συνέχεια ασπαστεί. Από τη διαδικασία αυτή εξαιρέθηκαν οι Εβραίοι ιταλικής και ισπανικής 

υπηκοότητας, ενώ όσοι παράκουγαν στις εντολές θα τιμωρούνταν με πρόστιμο και 

αναγκαστικό εγκλεισμό στο στρατόπεδο του «Παύλου Μελά».192  

Θα πρέπει εδώ να υπογραμμιστεί ότι στην υπόθεση του «Μεγάλου Σαββάτου», όπως 

ονομάστηκε μετέπειτα από τους ιστορικούς, ήταν πως η συγκέντρωση των Εβραίων 

πραγματοποιήθηκε έπειτα από τα παράπονα που υπέβαλε ο Γενικός Διευθυντής Νομαρχιών 

Μακεδονίας Αθανάσιος Χρυσοχόου στη γερμανική στρατιωτική αρχή, καθώς οι Εβραίοι δεν 

υποχρεούνταν να εκτελούν εργασίες καταναγκαστικού χαρακτήρα, όπως οι υπόλοιποι 

έλληνες πολίτες. Με αφορμή αυτή την παρέμβαση οι Γερμανοί προχώρησαν στην έκδοση της 

                                                             
189Νέα Ευρώπη, 4 Σεπτεμβρίου 1941. 
190Νέα Ευρώπη, 11 Νοεμβρίου 1941. 
191Νέα Ευρώπη, 4 Δεκεμβρίου 1941. 
192Νέα Ευρώπη, 10 Ιουλίου 1942. 
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παραπάνω διαταγής προκειμένου να εξευρεθούν εργατικά χέρια. Κατά τη διάρκεια της 

ημέρας εκείνης, το τραγικό στην υπόθεση ήταν η κατάχρηση της εξουσίας από της 

Γερμανικές Αρχές, στρατιώτες υπέβαλαν μέρος των συγκεντρωμένων σε εξευτελιστικές 

δοκιμασίες και σωματικές ασκήσεις, ώστε να εξαντληθούν, ενώ το πλήθος παρατηρούσε 

αποσβολωμένο. Ωστόσο, υπήρξε και μερίδα αυτού - «ηγετικών στοιχείων»-, όπως ονομάζει ο 

νομικός σύμβουλος της κοινότητας Γιομτώβ Γιακοέλ, που συμφωνούσε και ζητωκραύγαζε 

στα αντισημιτικά μέτρα.193 Στην αντισημιτική προπαγάνδα δεν θα μπορούσε να μην 

συμμετέχει η «έρπουσα δημοσιογραφία». Μέσα από προκλητικά και προσβλητικά κείμενα οι 

δημοσιογράφοι δράττονταν της ευκαιρίας προκειμένου να εξαπολύσουν τα δικά τους πυρά 

εναντίον της εβραϊκής κοινότητας: 

«Όλοι θέλουν να ιδούν το παρήγορον αυτό θέαμα. Πρόκειται να αξιοποιηθούν τόσαι 

χείρες! Είναι μικρόν αυτό. Και το σπουδαιότερον είναι ότι θα λείψουν αυτοί από όλας τα 

υπόπτους εργασίας, από τα παρασκήνια της μαύρης αγοράς. Ο κόσμος που βλέπει 

πιστεύει αμέσως, ότι ανατέλλουν πλέον καλλίτεραι ημέραι, ότι θ’ αναπνέυση τώρα. […] 

Εις όλως τα πρόσωπα είναι γραμμένος ο τρόμος. Πως να μην φοβούνται. Θα είναι η 

πρώτη φορά που θα εργασθούν πραγματικώς, δια το κοινόν καλόν. Έως τώρα ειργάζοντο 

δια το κακόν των άλλων, του λαού που τους φιλοξενεί. Κερδίζουν εις βάρος του, 

πλουτίζουν και πολλαπλασιάζουν την δυστυχίαν, εις αντάλλαγμα. […] Πολλοί από 

αυτούς φτιάχνουν σκουφάκια από εφημερίδας μη τους πειράξη ο ήλιος. Άλλοι θέλουν να 

καθήσουν κατά γης. Αυτοί καλούνται αμέσως από Γερμανούς αρμοδίους και αρχίζουν 

γυμναστικάς ασκήσεις, δια να κινηθή το αίμα των. […] θα πιάσουν την αξίνη, το φτιάρι, 

θα ιδρώσουν και αυτοί. Το ξέρουν και τρέμουν. Γιατί είχαν μάθει στο εύκολον κέρδος. Ο 

κόσμος οι περίεργοι παρακολουθούν. Και ενώ η ώρα περνά δεν θέλουν ν’αφίσουν το 

αλησμόνητον, το παρήγορον θέαμα. Βλέπει ο κόσμος και δεν πιστεύει στα ίδια του τα 

μάτια».194 

Έπειτα από το «Μεγάλο Σάββατο», οι δύο εφημερίδες με συστηματικό τρόπο 

δημοσίευσαν άρθρα παρουσιάζοντας τους  Εβραίους ως «τεμπέλιδες, που έχουν συνηθίσει 

σε εύκολες εργασίες, όπως στην αισχροκέρδεια εις βάρος του ελληνικού λαού και πως πρώτη 

φορά θα εργασθούν πραγματικά μέσα από τα επιβαλλόμενα καταναγκαστικά έργα του 

                                                             
193Φλάισερ, Στέμμα  και Σβάστικα, σ. 304, K.E. Fleming, Greece. A Jewish History, Princeton University 

Press, New Jersey 2008, σσ. 116-117. 
194Νέα Ευρώπη, 12 Ιουλίου 1942. 
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κατοχικού στρατού».195 Σύμφωνα με την αντισημιτική θεωρία, οι Εβραίοι απέφευγαν την 

κοπιαστική και έντιμη εργασία και επιδίδονταν σε παρασιτικές οικονομικές δραστηριότητες, 

όπως η τοκογλυφία, που δικαιολογούσε την οικονομική τους επιφάνεια. Η κερδοσκοπία και η 

αισχροκέρδεια χαρακτήριζαν όχι μέρος των Εβραίων, αλλά το σύνολο της κοινότητας. Η 

«παρασιτική» τους δράση και η αδυναμία ένταξής τους στην κοινωνία όπου ζούσαν, είχε 

αποτέλεσμα, σύμφωνα με τη φυλετική θεωρία να ζούν εις βάρος των λαών. Εκτενέστερα 

άρθρα με αισχρό αντισημιτικό λόγο υποστήριζαν τη θεωρία αυτή και έφεραν την υπογραφή 

από το συνεργάτη των Γερμανών και ορκισμένο αντισημίτη Νίκου Καμμώνα.196 

«Εξ’ ιδιοσυγκρασίας ο Εβραίος είναι αψίκορος, τσαπατσούλης, ακατάστατος. Δεν μπορεί 

να επιδοθή με σ’υστημα και μεθοδικότητα σε μια δουλειά που απαιτεί επιμονήν και 

υπομονήν. Ότι μαθαίνει ο Εβραίος, το μαθαίνει επιπόλαια και ρηχά. Δε διαθέτει καιρό 

για να εμβαθύνει στο βάθος της έννοιας, στην ουσία. Και ότι παράγει – έξω από το 

χρημαστήριο και την τοκογλυφία- είναι επιπόλαιο, ψεύτικο».197 

Τους επόμενους μήνες, από τον Αύγουστο έως τον Σεπτέμβριο δημοσιεύθηκαν 

ονομαστικές καταστάσεις κατεγεγραμμένων Εβραίων, οι οποίοι υποχρεούνταν σε 

καταναγκαστική εργασία, αλλά και άρθρων που εξιστορούσαν την εγκατάσταση των 

Εβραίων στον ελληνικό χώρο, προσπαθώντας με κάθε τρόπο να διαβάλλουν μέσα από 

στερεοτυπικές αντιλήψεις την εικόνα της κοινότητας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα του 

αντισημιτικού λόγου των εφημερίδων ήταν οι προκλητικές διαπιστώσεις περί «εξαφανίσεως 

του Διεθνούς Εβραϊσμού», περιγράφοντας εν μέρει το εκκολαπτόμενο μελλοντικό σχέδιο 

εκτόπισής τους από την Ελλάδα.198 Ωστόσο, ούτε το μυαλό των πιο φανατισμένων δεν 

μπορούσε να συνειδητοποιήσει το σχέδιο εξόντωσης που είχε συλλάβει η γερμανική ηγεσία. 

«Όλα λοιπόν αυτά τα ανωτέρω εκτεθέντα γεγονότα τα αληθινά και ιστορικώς 

εξηκριβωμένα καθώς και η αθλιότης της σημερινής μας καταστάσεως οφείλονται 

αναμφισβήτητα στη σατανική δράσι των εβραίων. Από αυτά δε συνάγεται αβίαστο το 

συμπέρασμα, ότι για την Σαλονίκη οι εβραίοι υπήρξαν ανέκαθεν και δεν παύουν να είναι 

και σήμερα μια μεγάλη συμφορά μια θανατηφόρος ΠΛΗΓΗ. […] Για την ριζική 

                                                             
195Νέα Ευρώπη, 12 Ιουλίου 1942. 
196Μόλχο, Νεχαμά, ό.π., σ. 76. 
197Νέα Ευρώπη, 28 Σεπτεμβρίου 1942. 
198Mazower, Θεσσαλονίκη, σ.500-501,  Νέα Ευρώπη, 10 Νοεμβρίου 1942.  
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θεραπεία επιβάλλεται η χειρουργική επέμβασις που θα απαλλάξη την Σαλονίκη από το 

κοινωνικό αυτό καρκίνωμα. Αντί χειρουργικής τραπέζης θα χρησιμοποιηθή ένα μεγάλο 

πλεούμενον. Σ’αυτό θα μπαρκαρισθούν όλοι οι εβραίοι με τις γυναίκες τους και τα 

παιδιά τους αποκομίζοντες μόνον από ένα πουκάμισο.199 

Μια ακόμη ιδιότητα που προσδίδονταν στον Εβραίο μέσα από την προπαγάνδα ήταν αυτή 

του νομά. Στη Νέα Ευρώπη αναπαράχθηκε η ιστορία με θρησκευτική ευλάβεια, του «Εβραίου 

Αχασβέρ» που είχε τις ρίζες στον 17ο αιώνα.200 Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα οι 

Εβραίοι ήταν νομαδικά φύλα, γεγονός που εξηγούσε την δραστηριοποίησή τους στο εμπόριο, 

αλλά και την αδυναμία κοινωνικής ένταξής τους στην τοπική κοινωνία (όπως στη 

Θεσσαλονίκη).201 Οι Εβραίοι δραστηριοποιούνταν στο επιχειρηματικό τομέα ήδη από τον 15ο 

αιώνα. Υπήρξαν από τους πρωτοπόρους στο τομέα τον αγοραπωλησιών με δόσεις, 

προσελκύοντας έτσι μεγαλύτερο ποσοστό πελατών, είτε προωθούσαν τα προιόντα τους σε 

ασυναγώνιστα χαμηλές τιμές. Η σταδιακή οικονομική ανάπτυξη με την Βιομηχανική 

Επανάσταση επέφεραν άνθιση στο εμπόριο και στις οικονομικές συναλλαγές (τράπεζες), 

ωστόσο δεν μπορεί να υποστηριχθεί, ότι οι Εβραίοι ήταν οι δημιουργοί του καπιταλισμού, 

θεωρία που στηρίχθηκε από τον Leon Poliakov.202 Η εικόνα αυτή του Εβραίου τοκογλύφου 

και υπηρέτη της καπιταλιστικής οικονομίας σαφώς επικράτησε και σε όλη τη διάρκεια του 

19ου αιώνα, όταν δηλαδή ιδρύθηκαν στην Θεσσαλονίκη οι πρώτες βιομηχανίες από Έλληνες 

Εβραίους.203 

Η αντιεβραϊκή προπαγάνδα ενισχύθηκε μέσα από τις φυλετικές απεικονίσεις του Εβραίου. 

Ο Καμμώνας ο οποίος προσυπέγραφε πλήθος άρθρων, προσπαθούσε μέσα από περιγραφές 

των εξωτερικών χαρακτηριστικών και κυριώς του προσώπου του να τους «ψυχογραφήσει». Ο 

Εβραίος, σύμφωνα με τα φυλετικά στερεότυπα που θεμελιώθηκαν τον 19ο αιώνα, ήταν 

μελαχρινός, με γαμψή μύτη και παράξενα μάτια, σε αντίθεση με τη συμμετρική απεικόνιση 

του Άριου σύμφωνα με τον Τσάμπερλεν. ΄Αλλωστε, η εβραϊκή μύτη και το σχήμα της 

                                                             
199Νέα Ευρώπη, 23 Σεπτεμβρίου 1942. 
200Νέα Ευρώπη, 31 Δεκεμβρίου 1942. 
201Κατερίνα Ρούσσου, «Η γενοκτονία των Εβραίων  της Ευρώπης: Εικόνες και στερεότυπα μέσα από τη 

ναζιστική προπαγάνδα. Ο αντισημιτικός λόγος της Νέας Ευρώπης της Θεσσαλονίκης (Απρίλιος 1941- 

Δεκέμβριος 1943)», ανέκδοτη διπλωματική εργασία, Τμήμα Ιστορίας- Αρχαιολογίας- Κοινωνικής 

Ανθρωπολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος 2003,  σ.92. 
202L. Poliakov, The History of Antisemitism, τόμ. Γ΄, University of Pennsylvania Press, Philadelphia 2003,  

σ. 3-7. 
203Ρούσσου, «Η γενοκτονία των Εβραίων της Ευρώπης», σ. 91-92. 
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υπήρξαν θέμα μελέτης των 18ο αιώνα, με το έργο του JohannSchudt «Εβραϊκές ιδιομορφίες». 

Η μύτη αποτελούσε το ξεχωριστό μέρος στο κεφάλι και είχε αναπτυχθεί μια ολόκληρη 

θεωρία για το «εβραϊκό ράμφος», όπου ανάλογα με το σχήμα και το μέγεθός του 

υποδεικνύονταν και ο κοινωνικός χαρακτήρας.204 Έτσι, οι Εβραίοι απεικονίζονταν σε 

καρικατούρες, με μεγάλες γαμψές μύτες, βρώμικοι, ρακένδυτοι και με μεγάλα μοχθηρά 

μάτια, προερχόμενοι από έναν καταχθόνιο κόσμο.205 

Τα φυλετικά στερεότυπα που διαμορφώθηκαν ανά τους αιώνες, καθόρισαν και ενίσχυσαν 

τη ναζιστική θεωρία περί του «εβραϊκού προβλήματος». Παράλληλα με αυτές τις ρατσιστικές 

θεωρίες, ο Εβραίος συνδέθηκε με τις αρρώστειες. Σύμφωνα με τη θεωρία της φυλετικής 

καθαρότητας των Άριων, ο Εβραίος υπήρξε «το μίασμα που μόλυνε το ανθρώπινο είδος».Στη 

Νέα Ευρώπη, σε άρθρο για την ιστορία της εβραϊκής κοινότητας και την εγκατάσταση τους 

στη Θεσσαλονίκη, παράγεται η παραπάνω στερεοτυπική ρατσιστική απεικόνιση του 

ακάθαρτου:  

«Άνω από εκατό χιλιάδες Εβραίοι, ρυπαροί και ρακένδυτοι, πειναλέοι, νηστικοί και 

απένταροι ενεβράσθηκαν άποια αποφράδα ημέρα του Σεπτεμβρίου του 1492 στην ακτή 

της νύμφης του Θερμαϊκού». «όλοι ήσαν πτωχοί, πάμπτωχοι. Ζούσαν σε καλύβες και 

τρώγλες, ήταν όλοι τους γενικά ρυπαροί σε βαθμό απερίγραπτο […] άλλο γνώρισμα τους 

ήσαν και ένα είδος λέπρας που διακοσμούσε κατά τρόπον αποφασιστικόν τα κρανία 

όλων».206 

Οι εικόνες που προσπαθούσε ο Τύπος να αναπαράγει θύμιζαν περισσότερο τα γκέτο, όπου 

οι άθλιες συνθήκες διαβίωσης είχαν ως αποτέλεσμα τις άσχημες μυρωδιές, τη βρωμιά που 

ήταν διάχυτη για την μετάδοση ασθενειών. Ο ίδιος ο Hitler στο έργο του υποστήριζε, ότι οι 

Εβραίοι ήταν φορείς σεξουαλικών ασθενειών, όπως ήταν η σύφιλη, και μολύνουν το αίμα 

των Άριων.207 Η μυρωδιά συνδέονταν πάντα με μεσαιωνικές αντιλήψεις για τη φυλή, οι 

οποίες βρήκαν έρεισμα και διαδόθηκαν κατά τον 19ο αιώνα μέσα από τα γκέτο της 

Ανατολικής Ευρώπης και των εργατικών συνοικιών της Δύσης. Σύμφωνα με τον βιολόγο 

                                                             
204G.L Mosse, Toward the Final Solution. A History of European Racism, Howard Fertig, New York 

1985, σσ. 28-29. 
205Ρούσσου, «Η γενοκτονία των Εβραίων  της Ευρώπης», σ. 92. 
206Νέα Ευρώπη, 12, 15 Αυγούστου 1942. 
207Χίτλερ, Ο Αγών μου, τόμ. Α΄, σ. 318, τόμ.Β΄σ. 197. 
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Gustan Jager «η εβραϊκή μυρωδιά ήταν ιδιαίτερη και μπορούσε να αναγνωρισθεί».208 Μέσα 

από τις αποτρόπεες αυτές εικόνες, δημιουργήθηκαν στερεοτυπικές αντιλήψεις που 

συνδέθηκαν κατά ένα παράδοξο τρόπο με την εξ αίματος καθαρότητα της φυλής. Επομένως, 

σύμφωνα με τη ναζιστική θεωρία της ευγονικής, ο Εβραίος μόλυνε την κοινωνία και η 

«εκκαθάριση» του εβραϊκού στοιχείου ήταν αναγκαία: 

«Είναι γεγονός ότι στους Εβραίους επικρατεί η αιμομειξία στον απεριόριστο βαθμό  […] 

αλλά δεν είναι γεγονός ότι ο εκφυλισμός προκαλεί ως άμεσον εκδήλωσιν του το 

ασθενικόν του οργανισμού και την διαστροφήν την ψυχικήν και την εγκεφαλικήν. Η 

διαστροφή αυτή δεν εκδηλώνεται σε ζητήματα σεξουαλικά. Και αυτό δεν το αρνείται 

κανείς». […] «τόσον η διαρκής διαβίωσις των μέσα στην ακαθαρσία όσον και οι 

αιμομικτικοί γάμοι των έφερων ως συνέπειαν τους Εβραίους ως φορείς των μολύνσεων 

και όλων των επιδημιών.»209 

Σε πλήθος δημοσιευμάτων ο «εβραϊσμός» χαρακτηρίζονταν ως «ο κακός δαίμων» και 

«υπεύθυνος της καταστροφής του πολιτισμού»210, επομένως σύμφωνα με την 

προπαγανδιστική πολιτική που ακολουθούσαν οι εφημερίδες «για τη ριζική θεραπεία 

επιβάλλεται η χειρουργική επέμβασις που θα απαλλάξει τη Σαλονίκη από το κοινωνικό αυτό 

καρκίνωμα».211Αναλυτικότερα σε δημοσίευμα με την υπογραφή «ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΣ», τονίστηκε 

η «ανάγκη» εκκαθάρισης της κοινωνίας. Ας σημειωθεί μάλιστα πως πρόκειται για άρθρο στις 

5 Μαρτίου 1943, λίγες μόνο μέρες πριν την έναρξη των εκτοπίσεων του πληθυσμού στα 

στρατόπεδα εξόντωσης.  

Εικόνα που επίσης αναπαράχθηκε από τον φιλοαξονικό Τύπο μέσω της ναζιστικής 

προπαγάνδας ήταν αυτή του Εβραίου – μπολσεβίκου, οποίος σύμφωνα με τις επιταγές ήταν 

υπαίτιος της ανόδου των μπολσεβίκων στην εξουσία. Ο Εβραίος υπήρξε ο αποδιοπομπαίος 

τράγος σε κάθε περίπτωση και θεωρήθηκε υπεύθυνος της Ρωσικής Επανάστασης, μια θεωρία 

που εξαπλώθηκε σε όλες τις κατεχόμενες χώρες.  

Είναι γνωστό, πως στην επανάσταση των μπολσεβίκων έλαβαν μέρος αρκετοί Εβραίοι, 

όπως επίσης μετείχαν στο ελληνικό πολιτικό προσκήνιο, κυρίως με αριστερές κυβερνήσεις 

στην Ευρώπη. Ο μύθος μιας «εβραϊομπολσεβικικής» συνομωσίας ενσωματώθηκε στα 

                                                             
208Mosse, ό.π., σσ.110-111. 
209Νέα Ευρώπη, 21 Νοεμβρίου, 12 Αυγούστου 1942. 
210Νέα Ευρώπη,  20 Φεβρουαρίου 1942. 
211Νέα Ευρώπη,  23 Σεπτεμβρίου 1942. 
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«Πρωτόκολλα των Σοφών της Σιών», και έτσι εξαπλώθηκε σε όλα τα έθνη σταδιακά.212 Η 

ναζιστική προπαγάνδα προσπαθούσε να περιπλέξει τον αντισημιτισμό με τον 

αντικομμουνισμό, γύρω από μια συνωμοσία προκειμένου να εκφοβίσει τη μάζα όπως 

ομολογεί και η φιλοναζιστική εφημερίδα στο άρθρο της: 

«Η Μπολσεβικική Επανάσταση εις Ρωσσίαν δεν προήλθεν αφ’ εαυτής, αλλά είχεν 

οργανωθεί συστηματικώς κυρίως από Ιουδαίους και είχε χρηματοδοτηθεί από την 

ιουδαικήν πλουτοκρατίαν των Ηνωμένων Πολιτειών. Εις των κυριοτέρων χρηματοδοτών 

της Μπολσεβικικής αναρχίας εις την Σοβιετικήν Ένωσιν υπήρξεν ο 

πολυεκατομμυριούχος Ιουδο-αμερικανός Τραπεζίτης Γιάκομπ Ενρν Σίφ. Ο Σίφ ίδρυσε 

εια τας Η.Π. κανονικάς σχολάς επαναστατικών πρακτόρων οι οποίοι απεστέλλοντο ως 

προπαγανδιστάς κυρίως δε εις Ρωσσίαν».213 

Στην περίπτωση της Ελλάδας η έρπουσα δημοσιογραφία επανέφερε στο φως της 

δημοσιότητας φήμες του μεσοπολεμικού παρελθόντος περι συμμετοχής των διοικητικών 

μελλών της αθλητικής οργάνωσης Μακαμπί στη σύσκεψη του Κομιτάτου στη Βουλγαρία, για 

την αυτονομία της Μακεδονίας γεγονός που είχε ως επακόλουθο τον εμπρησμό της εβραϊκής 

συνοικίας Κάμπελ.214 Σύμφωνα με την εικόνα αυτή ο Εβραίος παρουσιάστηκε ως συνωμότης 

κατά των εθνικών συμφερόντων στη Μακεδονία και η συνωμοσία αυτή ήταν οργανωμένη 

από σλάβους και κομμουνιστές μια διάκριση που δεν ήταν και τόσο ξεκάθαρη στην ελληνική 

κοινωνία.215 Έτσι, τα αντιεβραϊκά μέτρα δεν άργησαν να εφαρμοστούν στην κατοχική 

Θεσσαλονίκη, καθώς όπως είχε επισημάνει ο Himmler, «υπήρξε φόβος για την συμμετοχή 

των Εβραίων στo αντιστασιακό κίνημα».216  

                                                             
212Πρόκειται για «θεωρία» σύμφωνα με την οποία οι Εβραίοι θα κυριαρχούσαν σε όλων τον κόσμο. Τα 

«Πρωτόκολλα των Σοφών της Σιών» υπήρξαν συνωμοσιολογικά κείμενα του 1897-1898, 

κατασκευασμένα από τις μυστικές υπηρεσίες του Τσάρου, γνωστές για τη δεξιοτεχνία τους στη 

δημιουργία κειμένων που εξυπηρετούσαν πολιτικούς κυρίως λόγους. Το κείμενο κυκλοφόρησε για πρώτη 

φορά στο Παρίσι και στηρίχτηκε σε παράφραση ενός φυλλαδίου του 1864 στις Βρυξέλλες ενάντια στα 

σχέδια του Ναπολέοντα Γ΄. Την ίδια περίοδο πλήθος παρόμοιων ρατσιστικών συνωμοσιών 

κυκλοφορούσαν στην Ευρώπη στοχοποιώντας τους Εβραίους. Γιώργος  Μαργαρίτης,  Ανεπιθύμητοι 

συμπατριώτες. Στοιχεία για την καταστροφή των μειονοτήτων της Ελλάδας, Εκδόσεις Βιβλιόραμα, Αθήνα 

2005, σ.44, Mosse, ό.π.,σσ. 177-178, Ρούσσου, «Η γενοκτονία των Εβραίων της Ευρώπης», σ.103-104. 
213Νέα Ευρώπη, 20 Δεκεμβρίου1943. 
214Ο σύλλογος της Μακαμπί ιδρύθηκε στα τέλη του 1908, με οργανωτές τους Χάιμ Βενέτσια, Ααρών 

Πάρντο και Αβραάμ Ματαράσσο, Βλ. Ρένα Μόλχο, Οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης 1856-1919, σ.237-239. 
215Μαργαρίτης, ό.π., σ.39-40, 43-44, 58-65, Ρούσσου, «Η γενοκτονία των Εβραίων της Ευρώπης», σ.107. 
216Φλάισερ, Στέμμα και Σβάστικα, σ.303. 
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Τα πρώτα περιοριστικά μέτρα δεν άργησαν να ληφθούν. Ο Βισλιτσένι και ο Μπρούνερ με 

οργανωμένες ενέργειες και τη συνεργασία του δοσιλογικού Τύπου, εξέδωσαν τις πρώτες 

διαταγές για τον περιορισμό της εβραϊκής κοινότητας. Στις 6 Φεβρουαρίου οι Εβραίοι 

καταστηματάρχες και ελεύθεροι επαγγελματίες υποχρεούνταν να φέρουν στα μαγαζιά τους 

πινακίδα, στα γερμανικά και στα ελληνικά, υποδηλώνοντας την εβραϊκή τους ταυτότητα, ενώ 

στις 12 Φεβρουαρίου δημοσιεύτηκε η υποχρέωση απογραφής των ισραηλιτών και των 

περιουσιακών τους στοιχείων κατόπιν εντολής του Μέρτεν,217 ενώ η Απογευματινή 

ζητοκραύγαζε τη «λύτρωση» του ελληνικού λαού με τον τίτλο «Επιτέλους»:218 

«Ήτο καιρός πλέον να επέλθη οριστική η διάκρισις την οποίαν καθιερώνουν οι κίτρινοι 

αστέρες τους οποίους φέρουν από χθές οι Εβραίοι. Είχον οι ίδιοι χαράξη τα σύνορα 

μεταξύ αυτών και του γηγενούς πληθυσμού, σύνορα τα οποία διέβαινον μόνον δια να 

εκμεταλλευθούν τον γηγενή, δια να κερδοσκοπήσουν, δια να πλουτίσουν, εις βάρος του. 

Είχον αυτοί δια των πράξεων των μέσα εις την ιστορίαν εκδηλώση όλον το μίσος των 

προς κάθε ελληνικόν. Τώρα αυτός ο χωρισμός τον οποίον αυτοί ηθέλησαν, τον οποίον 

αυτοί διετήρησαν καθιερούται με τον κίτρινον αστέρα τον οποίον υποχρεούνται να 

φέρουν εις το μέλλον. Δεν ήθελαν χωρισμόν; Έγινε το θέλημα των. Και τώρα γνωρίζει ο 

εις τον άλλον και ειμπορεί να φυλάσσεται ο γηγηνής από τον εχθρόν τον οποίον 

περιέθαλψε».219 

Σύμφωνα με την γερμανική εντολή οι Εβραίοι έπρεπε να φέρουν το κίτρινο αστέρι στο 

αριστερό τους πέτο, με διάμετρο δέκα εκατοστά και έξι ακτίνες. Ακόμη, τους απαγορεύτηκε 

η κυκλοφορία και η εργασία έξω από τους συνοικισμούς τους, η χρήση μεταφορικών μέσων, 

αλλά και η συναναστροφή τους και οι συναλλαγές τους με μη Εβραίους. Υπό αυτές τις 

συνθήκες, σύμφωνα με αρχειακό υλικό του Δήμου Θεσσαλονίκης, οι Εβραίοι υπάλληλοι του 

Δήμου ζητούσαν χορήγηση αδειών άνευ αποδοχών από την υπηρεσία, καθώς δεν ήταν 

δυνατόν να παρεβρεθούν στον εργασιακό τους χώρο.  

Η καθυστέρηση ωστόσο στην προσέλευσή τους στις υπηρεσίες του Δήμου είχε σε πολλές 

περιπτώσεις ως συνέπεια την επιβολή πειθαρχικού ελέγχου και μετέπειτα την αντικατάσταση 

                                                             
217ΚΙΘ, 1943, φάκ.2, υποφάκ.5, Αλληλογραφία Στρατιωτικής Διοικήσεως Θεσσαλονίκης με Ανωτέρα 

Φελτκομμαντατουρ 395, «Κατάλογοι Ονομάτων Ισπανών Ισραηλιτών», 14 Οκτωβρίου 1943., Νέα 

Ευρώπη, 12 Φεβρουαρίου 1943. 
218Απογευματινή, 25 Φεβρουαρίου 1943. 
219Νέα Ευρώπη, 27 Φεβρουαρίου 1943. 
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του εβραϊκού προσωπικού, δηλαδή την απόλυσή τους.220 Ακόμη έπρεπε να 

«χαρακτηριστούν» και τα σπίτια τους. Κατόπιν εντολής του Βιλσιτσένυ για το διακριτικόν 

σήμα το οποίο έπρεπε να φέρουν, η διαταγή προέβλεπε και ποιοι θεωρούνταν Εβραίοι.221 Την 

ίδια στιγμή, σε κύρια άρθρα τους οι εφημερίδες εξαπέλυαν «ομαδικά» με βίαιο λόγο τα 

αντισημιτικά τους πυρά. Ο συντάκτης της Απογευματινής Χριστόφορος Ελευθεριάδης 

σημείωνε σε άρθρο του με τον εύγλωττο τίτλο «Να Φύγουν»: 

 

«Από αιώνων τώρα όλοι οι Έλληνες έχομεν κάμη μίαν διαπίστωσιν: την διαπίστωσιν 

ότι οι Εβραίοι αποτελούν δια την χώραν μας ότι δι’ ένα υγιή, οργανισμόν μια 

γάγγραινα. Από αιώνων τώρα όλοι οι έλληνες ζώμεν υπο το καταθλιπτικόν βάρος 

της οργανωμένης εβραϊκής ατιμίας, υφιστάμεθα τας οδυνηράς συνέπειας της 

εβραϊκής εκμεταλλεύσεως, αισθανόμεθα πέριξ μας την εβραϊκήν συνωμοσίαν, 

ανεχόμεθα την εβραϊκήν ασχήμιαν, χωρίς όμως να αντιδράσωμεν. […] ενώπιον 

ημών ανοίγεται μια νέα προοπτική. Εις την χώραν μας παρουσιάζεται η δυνατότης 

της οριστικής εκκαθαρίσεως της εβραϊκής λύμης, του αφανισμού του εβραϊκού 

βακίλλου ο οποίος εμόλυνε το αίμα του εθνικού μας οργανισμού. Πρέπει λοιπόν να 

φύγη. Να εγκαταλείψη την πατρίδα μας μέσα εις την οποίαν, άλλωστε επι σειράν 

ετών ζούσε ως ξένος υποσκάπτων υπούλως τα θεμέλια της […] Να φύγη. Να υπάγη 

όπου θέλει. Πάντως να μη μείνη εδώ, εις της Ελλάδα, την οποίαν εμίσησε, την 

οποίαν εξεμεταλλεύθη, την οποίαν εξύβρισεν, της οποίας το πένθος επανηγύρισε και 

την χαράν επένθησε».222 

Σε σύντομο χρονικό διάστημα αποφασίστηκε η γκετοποίηση του εβραϊκού πληθυσμού από 

τους Γερμανούς σε δύο νέες καθορισμένες ζώνες, διατηρώντας παράλληλα τις εβραϊκές 

εργατικές κατοικίες. Έτσι, οι Εβραίοι υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, που 

λεηλατήθηκαν μετέπειτα από μερίδα του ντόπιου πληθυσμού. Στο εξής δεν επιτρέπονταν να 

δουλεύουν έξω από τα γκέτο, απαγορεύτηκε κάθε είδους μεταβίβαση και συναλλαγή, ενώ 

ζητήθηκε από τους νέους κατόχους να επιστρέψουν τα είδη αυτά στις δημοτικές αρχές. Συχνό 

                                                             
220ΚΙΘ, 1943, φάκ 26, υποφάκ. 1-6, Δήμος Θεσσαλονίκης, «Έγγραφα δημοτικών υπαλλήλων- 

Αλφαβατικός κατάλογος  ονομάτων» 23 Μαρτίου 1943. Στους συγκεκριμένους φακέλους αναφέρονται 

ονόματα ισραηλιτών που δεν παρευρέθησαν στις δημοτικές υπηρεσίες και κατόπιν εντολής του δημάρχου 

Γεώργιου  Σερεμέτη απολύθηκαν αυτομάτως από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 
221Μόλχο, Νεχαμά, ό.π., σσ. 76-80, Φλάισερ, Στέμμα και Σβάστικα, σ.309, Fleming, ό.π., σσ.119-120. 
222Απογευματινή, 27 Φεβρουαρίου 1943. 
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ήταν το φαινόμενο κοινωποίησης διαταγών στον Τύπο για την απαγόρευση εισόδου στα 

εβραϊκά σπίτια και την λεηλασία αυτών, απειλώντας με την εφαρμογή βαρύτατων ποινών 

στους παραβάτες, ωστόσο παρόλες τις προειδοποιήσεις από πλευράς γερμανικών αρχών, οι 

ληστρικές επιδρομές ήταν καθημερινό φαινόμενο.223  

Ταυτόχρονα, τα οικοδομικά υλικά από τους εβραϊκούς συνοικισμούς Ρεζί Βαρδάρ και 6 

τέθηκαν σε καθεστώς εκποίησης από τον Δήμο,224 ενώ παράλληλα στο διάστημα αυτό 

συγκροτήθηκε η Υπηρεσία Διαχείρησης Ισραηλιτικών Περιουσιών (ΥΔΙΠ) υπό τον εικονικό 

έλεγχο των ελληνικών αρχών, η οποία είχε αναλάβει να παραδόσει σπίτια και καταστήματα 

σε προσωρινούς μεσεγγυούχους, ωστόσο η υπηρεσία είχε περισσότερο παθητική δράση.225 

Στις 27 Φεβρουαρίου ανακοινώθηκε στην κοινότητα η υποχρεωτική διαγραφή όλων των 

Εβραίων από κάθε είδους σωματείων, επαγγελματικών οργανώσεων, συνδέσμων, 

αποκόπτοντας τους έτσι από οποιαδήποτε δημόσια επιχορήγηση.226 

Ο αντισημιτισμός που εκφράστηκε από μερίδα του ελληνικού πληθυσμού, υπήρξε προϊόν 

κοινωνικών συγκρούσεων του Μεσοπολέμου και όχι ετερόκλιτων πολιτικών εκφράσεων. 

Αναμφίβολα, ωστόσο, το ναζιστικό καθεστώς φρόντισε για την επάνοδο των εσωτερικών 

αυτών κρίσεων στην ελληνική κοινωνία, που σε συνδυασμό με την παθητική στάση του 

κρατικού μηχανισμού, είχε ως αποτέλεσμα τη συναίνεση στο σχέδιο της εξόντωσης. Στην 

περίπτωση της Θεσσαλονίκη το σχέδιο της εξόντωσης της εβραϊκής κοινότητας υλοποιήθηκε 

μέσα από μια σταθερά οργανωμένη προπαγάνδα που είχαν εφαρμόσει οι γερμανικές αρχές 

και η οποία βρήκε έρεισμα μέσα στις στερεοτυπικές - ρατσιστικές αντιλήψεις της τοπικής 

κοινωνίας. 

 

 

 

 

                                                             
223Νέα Ευρώπη, 17 και 20 Μαρτίου 1943. 
224Κ ΙΘ, 1943, φάκ. 5 υποφάκ.7, «Περί εκποίησης παραπηγμάτων του συνοικισμού 6 από το δήμο», 7 

Ιουνίου 1943,  Νέα Ευρώπη, 25 Απριλίου 1943, Απογευματινή, 27 Απριλίου 1943. 
225Μazower, Στην Ελλάδα του Χίτλερ, σ.274-278, Φλάισερ, Στέμμα και Σβάστικα, σ. 312, Εκτενέστερα για 

την Υπηρεσία Διαχείρισης Ισραηλιτικών Περιουσιών βλ. Στράτος Δορδανάς, «Εξόντωση και λεηλασία: 

Η Υπηρεσία Διαχειρίσεως Ισραηλιτικών Περιουσιών (ΥΔΙΠ)», Γ. Αντωνίου, Στρ. Δορδανάς, Ν. Ζάικος, 

Ν. Μαραντζίδης (επιμ.), Το Ολοκαύτωμα στα Βαλκάνια, Εκδόσεις Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2011, 

σσ.331-352. 
226Mazower, Θεσσαλονίκη, σ.506,  Νέα Ευρώπη, 27 Φεβρουαρίου 1943,  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Μετά την εισβολή της Wehrmacht στην Ελλάδα τον Απρίλιο του 1941, έγιναν τεράστιες 

προσπάθειες από τους γερμανικούς μηχανισμούς προπαγάνδας να αποτυπωθεί η Γερμανία 

στα μάτια των Ελλήνων ως νικηφόρα και απελευθερωτική δύναμη. Στόχος των μηχανισμών 

αυτών ήταν η δημιουργία σύγχυσης εντός των ελληνικών στρατευμάτων αρχικά και της 

ελληνικής κοινωνίας στη συνέχεια για τον επαναπροσδιορισμό της εχθρικής δύναμης, 

φωτογραφίζοντας τη Βρετανία ως τέτοια και την Γερμανία ως προστάτιδα και σύμμαχο 

χώρα,  μέσω μιας μακράς ελληνογερμανικής φιλίας που συνέδεε τα δύο έθνη.  

Οι γερμανοί εθνικοσοσιαλιστές ως θαυμαστές του αρχαιοελληνικού παρελθόντος, 

προσπάθησαν να το οικειοποιηθούν, κατασκευάζοντας θεωρίες περί της συνέχειας αυτού 

μέσω του Γ΄Ραιχ, προβάλοντας τους Γερμανούς ως γνήσιους εκφραστές και άξιους 

συνεχιστές του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού και της στενής σχέσης που οι τελευταίοι 

επιδίωκαν να συνάψουν με τους Έλληνες, την ηρωική αντίσταση των οποίων αναγώρισε και 

ο ίδιος ο Χίτλερ, διατάσοντας την άμεση ελευθέρωση των ελλήνων στρατιωτών. Πάνω σε 

αυτά τα θεμέλια έγινε προσπάθεια να οικοδομηθεί και η γερμανική προπαγάνδα στην 

Ελλάδα, με σκοπό οι «ατίθασοι» Έλληνες να ενσωματωθούν στα όρια της 

εθνικοσοσιαλιστικής «Νέας Ευρώπης», υπό γερμανική κηδεμονία.  

 Έτσι τουλάχιστον το πρώτο διάστημα της Κατοχής ο ελληνικός λαός δεν αντιμετωπίστηκε 

ως «υπάνθρωπος», όπως τα σλαβικά έθνη της Ανατολικής Ευρώπης. Η ναζιστική 

προπαγάνδα ωστόσο πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, σε αντίθεση με άλλες χώρες της Ευρώπης, 

δεν βρήκε απήχηση στο εσωτερικό της ελληνικής κοινωνίας, η οποία χαρακτηρίστηκε από 

τους κατακτητές ως «αναρχούμενη», πράγμα που οδήγησε στον επαναπροσδιορισμό της 

στάσης τους έναντι του πληθυσμού, καθώς και των προπαγανδιστικών στόχων που οι 

κατοχικές αρχές είχαν θέσει. Οι λίγοι πρόθυμοι συνεργάτες που επέλεξαν να εργαστούν για 

λογαριασμό της γερμανικής προπαγάνδας τονίζοντας την ανάγκη ύπαρξης μιας 

ελληνογερμανικής φιλίας και συνεργασίας, παρά τις όποιες προσπάθειες κατέβαλαν, δεν 

κατάφεραν να φέρουν εις πέρας το έργο που τους είχε ανατεθεί, καθώς σύντομα έγινε φανερη 

η απέχθεια των ελλήνων έναντι των κατακτητών και η εμφάνιση των πρώτων αντιστασιακών 

οργανώσεων, οι οποίες δημιουργούσαν τεράστια προβλήματα στους γερμανούς.  

Για τον λόγο αυτό προτεραιότητα της γερμανικής προπαγάνδας ήταν πλέον η στοχοποίηση 

και ο στιγματισμός των οργανώσεων αυτών και κυρίως του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, ως οργάνων του 
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«εβραιομπολσεβικισμού». Είχε άλλωστε προηγηθεί η γερμανική επίθεση στη Σοβιετική 

Ένωση και η προσπάθεια κατάκτησης της Ανατολικής Εύρωπης. Η  νέα αυτή πολιτική  

προβλήθηκε από τους μηχανισμούς προπαγάνδας ως η μέγιστη ανάγκη προστασίας του 

πολιτισμού και της ανθρωπότητας από την εξάπλωση των «βάρβαρων σλάβων». Με άλλα 

λόγια στόχος των γερμανικών αρχών ήταν η προσπάθεια ταύτισης της εαμικής αντίστασης με 

την κομμουνιστική Σοβιετική Ένωση, επιδιώκοντας την πόλωση στην ελληνική κοινωνία, 

μεταξύ εθνικοφρόνων συντηρητικών και «ξενόδουλων» υποστηρικτών της ΕΣΣΔ. 

Στο πλαίσιο του αντικομμουνιστικού αγώνα η Wehrmacht χρησιμοποίησε επιδέξια όλα τα 

μέσα προπαγάνδας που είχε στη διάθεση της. Ο κατοχικός Τύπος, με άρθρα δοσίλογων 

αρθρογράφων, υπερασπιστών του εθνικοσοσιαλισμού, τάχθηκε στο πλευρό του Γ΄ Ράιχ για 

τον αγώνα κατά του ‘’κομμουνισμού’’. Σε όλη τη διάρκεια της Κατοχής οι εφημερίδες Νέα 

Ευρώπη και Απογευματινή είχαν επικουρικό ρόλο και λειτούργησαν ως φερέφωνα των 

γερμανικών αρχών, δημοσιεύοντας άρθρα με τα οποία υπονόμευαν τη δράση των Συμμάχων 

και της ΕΣΣΔ. Παράλληλα, υπηρετούσαν τις θεωρητικές βάσεις του ναζισμού μέσα από 

αντικομμουνιστικά και αντισημιτικά άρθρα, εκπληρώνοντας με τον τρόπο αυτό τον σκοπό 

τους.  

Από την άλλη το ραδιόφωνο προσαρμόστηκε στις ανάγκες της «εσωτερικής 

προπαγάνδας», με ανακοινώσεις και ομιλίες που διοργάνωναν στελέχη του γραφείου 

Προπαγάνδας, κατά της ΕΣΣΔ και των «συμμοριτών» ανταρτών της ελληνικής υπαίθρου. 

Βέβαια στην περίπτωση της Ελλάδας το ραδιόφωνο δεν φάνηκε να έχει την ίδια απήχηση 

όπως στη Γερμανία ή σε άλλες κατεχόμενες χώρες, εξαιτίας της περιορισμένης χρήσης του 

καθώς ήταν ακριβό απόκτημα για τους Έλληνες της εποχής, γεγονός που αποδεικνύει ότι το 

ναζιστικό πρότυπο της προπαγάνδας δεν μπόρεσε να εφαρμοστεί σε όλες τις περιπτώσεις, με 

την ίδια ένταση και τις ίδιες μεθόδους πειθούς. 

Ο ναζιστικός μηχανισμός θεώρησε χρήσιμο για την διάδοση της προπαγάνδας τη 

συστηματοποιημένη χρήση οπτικοακουστικού υλικού, προσπαθώντας να κατασκευάσει τη 

δική του «αλήθεια». Έτσι τα πλακάτ, η αφισοκόλληση σε διάφορα σημεία, προκυρήξεις και 

φυλλάδια κρίθηκαν απαραίτητα ως όπλα για την επίτευξη των προπαγανδιστικών στόχων. 

 Ακρογωνιαίος λίθος της αντικομμουνιστικής προσπάθειας που έθεσε σε εφαρμογή ο 

ναζιστικός μηχανισμός θεωρήθηκε αναμφισβήτητα η διοργάνωση της έκθεσης «Ο Σοβιετικός 

Παράδεισος» στις πόλεις της Μακεδονίας, εφόσον στην μακεδονική ύπαιθρο η δράση των 

αντιστασιακών δυνάμεων του ΕΛΑΣ ήταν σε έντονη έξαρση. Μια προσπάθεια που 

καταβλήθηκε με την σύμπραξη του γραφείου Προπαγάνδας στην Θεσσαλονίκη, των 
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δοσίλογων του Τύπου, των υποστηρικτών του εθνικοσοσιαλισμού και άλλων συντηρητικών 

συνεργατών που ενυπήρχαν στο εσωτερικό της κοινωνίας, οι οποίοι κλήθηκαν να προβάλουν 

τον αντικομμουνισμό τους και τα φιλογερμανικά τους αισθήματα ως πατριωτικό καθήκον. Οι 

ομιλίες τους που εκφωνήθηκαν στην έκθεση ήχησαν ως «ευαγγέλιο» στους κύκλους του 

δοσιλογικού χώρου, ενώ είχαν ως βασικό στόχο την τρομοκρατία του λαού έναντι των 

αντιστασιακών δυνάμεων. 

Το υπόστρωμα που σχηματοποίησε την ναζιστική προπαγάνδα στον ελλαδικό χώρο 

υπήρξε ο αντισημιτισμός και ο αντικομμουνισμός, δύο έννοιες που ενώθηκαν στο μοτίβο του 

«εβραιομπολσεβικισμού» και αποτέλεσαν την πρόφαση για να «νομιμοποιηθεί» κάθε επίπεδο 

συνεργασίας μεταξύ των Γερμανών και των Ελλήνων δοσιλόγων.  

Επιπλέον, η συνθηματολογία και η ορολογία είχαν επιλεγεί αριστοτεχνικά από τη 

ναζιστική ηγεσία για να πλαισιώσουν και να δώσουν το στίγμα τους στην προπαγανδιστική 

εκστρατεία. Παρατηρείται επομένως η επανεμφάνιση του αντισημιτικού λόγου από μερίδα 

της ελληνικής κοινωνίας, ως κατάλοιπο του μεσοπολεμικού παρελθόντος και η 

δραστηριοποίηση ορισμένων πολιτών προκειμένου οι γερμανικές αρχές να λάβουν «μέτρα» 

εναντίον της ισραηλιτικής κοινότητας, όπως στην περίπτωση της κατεδάφισης του εβραϊκού 

νεκροταφείου της Θεσσαλονίκης. Δεν ήταν άλλωστε τυχαία η χρονική στιγμή κατά την οποία 

η γερμανική ηγεσία μέσω των προπαγανδιστικών της μηχανισμών, στράφηκε κατά της 

ισραηλιτικής κοινότητας και σε συνεργασία με αντισημιτικά στοιχεία έθεσαν σε εφαρμογή 

τους νόμους της Νυρεμβέργης, στοχοποιώντας βέβαια στην περίπτωση αυτή τις ελληνικές 

εβραϊκές κοινότητες, οι οποίες, όπως και οι υπόλοιποι Εβραίοι της Ευρώπης οδηγηθήκανε 

στα ναζιστικά κολαστήρια.  

Μέσα από μια μορφή συμπερασματικών σχολίων ας επισημανθεί πως, η ναζιστική 

προπαγάνδα χρησιμοποιήθηκε από τους προπαγανδιστικούς μηχανισμούς ως «διφορούμενο 

όπλο».227 Έτσι, η «θετική» προπαγάνδα που είχε ως στόχο τον προσηλυτισμό στην γερμανική 

πλευρά, δεν μπόρεσε να βρει αντίκρυσμα στην ελληνική κοινωνία, από τη στιγμή που οι 

Έλληνες στην πλειοψηφία τους αποστρέφονταν την εθνικοσοσιαλιστική θεωρία. Από την 

άλλη όμως, η διεύρυνση και εκμετάλλευση παλαιότερων εθνικών και ιδεολογικών διχασμών 

και μεσοπολεμικών κοινωνικών προβλημάτων από την πλευρά των κατοχικών αρχών, 

αποδείχθηκε έξυπνη τακτική, η οποία υιοθετήθηκε αμέσως από τον προπαγανδιστικό 

μηχανισμό, ειδικότερα δε στην περίπτωση της γερμανοκρατούμενης Μακεδονίας, όπου η 

                                                             
227 Φλάισερ, «Η ναζιστική προπαγάνδα στην Κατοχή», σσ.357-373. 
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«πολωτική-διχαστική» προπαγάνδα βρήκε πρόσφορο έδαφος να αναπτυχθεί, θέτοντας τις 

βάσεις μιας μετέπειτα εμφύλιας σύγκρουσης. 
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Εικόνες 3 και 4: Προπαγανδιστικές αφίσες των γερμανικών αρχών. Κώστας Παράσχος, «Η Κατοχή», 

Αθήνα 1997. 
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Εικόνα 8: Σκίτσο εφημερίδας, Νέα Ευρώπη, 1 Μαρτίου 1943. 
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96 
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(ο Σοβιετικός Παράδεισος) στο Lustgarten του Βερολίνου το 1942. Μπορεί κανείς 

να διακρίνει κάποιες λεπτομέρειες του εκθεσιακού χώρου, με τα εκθέματα. Στην 

εικόνα 1 απεικονίζεται το κτήριο της έκθεσης με τη επιβλητική είσοδο, ενώ στην 

εικόνα 2 τα εκθέματα που απεικονίζουν την βρώμικη ενδυμασία των μπολσεβίκων- 

συμμοριτών.  

 

 

Εικόνα 11: Κτήριο στο Βερολίνο, όπου στεγάστηκε η έκθεση «Ο Σοβιετικός Παράδεισος», 

https://germanpropaganda.org/soviet-paradise-exhibition/, 

 [ημερομηνία ανάκτησης:10 Οκτωβρίου 2019] 
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Εικόνα 12: Εκθέματα από την έκθεση «Ο Σοβιετικός Παράδεισος», 

https://germanpropaganda.org/soviet-paradise-exhibition/, 

 [ημερομηνία ανάκτησης: 10 Οκτωβρίου 2019] 

 

Στις εικόνες 12 και 13 παρατίθενται φωτογραφίες απο τα εκθέματα της έκθεσης «Ο 

Σοβιετικός Παράδεισος» με το ακέφαλο άγαλμα του Λένιν και η ζωφόρος με τις 

εικόνες από την εισβολή της Χρυσής Ορδής στην Ευρώπη. 

 

 

Εικόνα 13: Εκθέματα από την έκθεση «Ο Σοβιετικός Παράδεισος», 

https://germanpropaganda.org/soviet-paradise-exhibition/,  

[ημερομηνία ανάκτησης: 10 Οκτωβρίου 2019] 

https://germanpropaganda.org/soviet-paradise-exhibition/
https://germanpropaganda.org/soviet-paradise-exhibition/
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Εικόνα 14: Εκθέματα από την έκθεση «Ο Σοβιετικός Παράδεισος», 

https://germanpropaganda.org/soviet-paradise-exhibition/,  

[ημερομηνία ανάκτησης: 10 Οκτωβρίου 2019} 

 

 

Εικόνα 15: Πρόσκληση για την έκθεση «Ο Σοβιετικός Παράδεισος» στην Βιέννη, 

https://www.zvab.com/Aushangzettel-Gro%C3%9Fausstellung-Sowjet-Paradies-Dezember-1941  

 

 

https://germanpropaganda.org/soviet-paradise-exhibition/
https://www.zvab.com/Aushangzettel-Gro%C3%9Fausstellung-Sowjet-Paradies-Dezember-1941
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Εικόνα 16: Προπαγανδιστικό ένθετο από την έκθεση «Ο Σοβιετικός Παράδεισος»,  

https://germanpropaganda.org/soviet-paradise-exhibition/,  

[ημερομηνία ανάκτησησς: 10 Οκτωβρίου 2019] 

 

 

Εικόνα 17: Προπαγανδιστικό ένθετο από την έκθεση «Ο Σοβιετικός Παράδεισος»,  

https://germanpropaganda.org/soviet-paradise-exhibition/,   

[ημερομηνία ανάκτησης: 10 Οκτωβρίου 2019] 

https://germanpropaganda.org/soviet-paradise-exhibition/
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Εικόνα 18 και 19: Αναμνηστικές κάρτες από την προπαγανδιστική έκθεση «Ο Σοβιετικός 

Παράδεισος» στο Βερολίνο,  https://filmhauer.net/sowjet-paradies-1942 

[ημερομηνία ανάκτησης: 10 Οκτωβρίου 2019] 

 

 

https://filmhauer.net/sowjet-paradies-1942
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