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Με πλήρη επίγνωση των συνεπειών του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων, δηλώνω ότι 

είμαι αποκλειστικός συγγραφέας της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας. Έχω αναφέρει 

πλήρως και με σαφείς αναφορές, όλες τις πηγές χρήσης δεδομένων, απόψεων, θέσεων και 

προτάσεων, ιδεών και λεκτικών αναφορών, είτε κατά κυριολεξία είτε βάση επιστημονικής 

παράφρασης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Η έγκριση της Μεταπτυχιακής Εργασίας από το Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και 

Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας δεν υποδηλώνει αναγκαστικά ότι 

αποδέχεται το Τμήμα τις γνώμες του συγγραφέα.» 
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Θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς τον καθηγητή μου κο Βλάσιο Βλασίδη αλλά  

και όλους τους φοιτητές των προηγούμενων ετών, οι οποίοι συνέβαλλαν με την 

προσωπική τους εργασία στην ψηφιοποίηση του σωζόμενου αυθεντικού υλικού της 

εφημερίδας «Νέα Ευρώπη». Χωρίς τη δική τους συμβολή υπό την καθοδήγηση του 

κουΒλασίδη, ένα μεγάλο μέρος της ιστορίας θα ήταν δύσκολα προσβάσιμο και πολλές 

μελέτες, ανάμεσά τους και η συγκεκριμένη, θα ήταν ίσως αδύνατον να 

πραγματοποιηθούν. 

 

 

 

 

 

 

 

Υπεύθυνη Δήλωση 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις 

διατάξεις της παραγράφου 7 του Άρθρου 5.2 (Υποχρεώσεις Φοιτητών) του 

Κανονισμού Λειτουργίας του Π.Μ.Σ. στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική, δηλώνω 

υπεύθυνα ότι στη συγγραφή της διπλωματικής μου εργασίας, η οποία είναι προϊόν 

αποκλειστικά προσωπικής μου εργασίας, δεν εμπεριέχονται στοιχεία λογοκλοπής και 

γενικότερα δεν παραβιάζονται οι διατάξεις περί διανοητικής ιδιοκτησίας1. Δεν 

 
1ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΕΒΑΣΜΟΥ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ: Η διπλωματική εργασία 

πρέπει να αποτελεί αποκλειστικό πνευματικό δημιούργημα του φοιτητή που την υποβάλλει. 

Απαγορεύεται η ολική ή η μερική αναπαραγωγή του έργου άλλου προσώπου ή η παρουσίαση του 
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χρησιμοποιήθηκαν πηγές πέραν αυτών που περιλαμβάνονται στις βιβλιογραφικές 

αναφορές. Παρέχω τη συναίνεσή μου, ώστε ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο της 

διπλωματικής εργασίας μου να υποβληθεί σε ηλεκτρονικό έλεγχο για τον εντοπισμό 

τυχόν στοιχείων προσβολής πνευματικής ιδιοκτησίας. 

 

 

 

Ημερομηνία:  

___/___/20___ 

 

Ο  Δηλών 

 

 

(Υπογραφή) 

  

 
έργου κάποιου άλλου ως προσωπικό δημιούργημα του υποβάλλοντος τη διπλωματική εργασία, η 

αντιγραφή, μετάφραση, διασκευή ή παράφραση έργου τρίτου προσώπου,  η αντιγραφή από 

δημοσιευμένες πηγές, όπως βιβλία ή επιστημονικά άρθρα ή εισηγήσεις/παρουσιάσεις σε συνέδρια, σε 

ηλεκτρονική ή μη μορφή.  Η χρήση αποσπασμάτων από το έργο τρίτων είναι αποδεκτή εφόσον 

αναφέρεται η πηγή του σχετικού αποσπάσματος. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε χρήση περιεχομένου 

(πχ. εικόνων, φωτογραφιών), το οποίο αποτελεί πνευματική ή βιομηχανική ιδιοκτησία τρίτου χωρίς 

την έγγραφη συναίνεσή του. Επίσης πρέπει να αποφεύγεται ο βαθύς σύνδεσμος (deeplink) στα 

περιεχόμενα κάποιου ιστοχώρου, με παράκαμψη της αρχικής σελίδας.  
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«Από τη στιγμή που οι Γερμανοί μπήκαν στο ελληνικό έδαφος, 

 ο κάθε δημοσιογράφος έπρεπε να σπάσει την πέννα του,  

αφού ο δημοσιογράφος 

 δενπρέπει να γράφουν ό,τι τον διατάζουν». 

(Από τα Επίσημα Πρακτικά της Δίκης των δωσίλογων) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Περιεχόμενα 

Υπεύθυνη Δήλωση .................................................................................................................... 3 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ................................................................................................................................ 8 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ....................................................................................................................... 13 

1.1 Γενικό κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο και ιστορικά γεγονότα της Γερμανικής Κατοχής 

στην Ελλάδα. ....................................................................................................................... 13 

1.2 Η πόλη της Θεσσαλονίκης κατά την περίοδο της Κατοχής. ................................... 14 

1.3 Η εφημεριδογραφία της Θεσσαλονίκης: σύντομη ιστορική αναδρομή. ....................... 17 

1.4  Ο Τύπος κατά την περίοδο της Κατοχής στην Ελλάδα. ............................................... 22 

1.5 Η ενημέρωση των πολιτών στη Θεσσαλονίκη στα χρόνια της Κατοχής και η Νέα 

Ευρώπη ................................................................................................................................ 23 

Ο Αντιστασιακός Τύπος ...................................................................................................... 26 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ....................................................................................................................... 30 

Η λογοτεχνική παραγωγή γενικά κατά τη περίοδο της Κατοχής ............................................ 30 

2.3 Θεματολογία της Νέας Ευρώπης ................................................................................... 41 

Α) Η Ελληνογερμανική «συναδέλφωση και αλληλεγγύη» ................................................. 42 

Β) Μεταφράσεις και αναδημοσιεύσεις άρθρων .............................................................. 46 

Γ) Πολιτικά γεγονότα– τηλεγραφήματα .............................................................................. 47 

Δ) Φασιστική Ιδεολογία και εκθειασμός της προσωπικότητας του Αδόλφου Χίτλερ ........ 50 

Ε) Αντισημιτισμός και Αντικομμουνισμός ......................................................................... 52 

Η εικόνα της Εβραίας Γυναίκας και η εικόνα της Γερμανίδας γυναίκας ............................ 57 

ΣΤ) Απαγορεύσεις και ανακοινώσεις .................................................................................. 61 

Ζ) Λογοτεχνικά αποσπάσματα ποιητών .............................................................................. 63 

Η) Επικαιρότητα και θέματα που αφορούσαν τον λαό ....................................................... 65 

Θ) Επαναλαμβανόμενα άρθρα κατά των πολιτικών αντιπάλων του Άξονα ....................... 67 

Ι) Άρθρα σχετικά με τις διεθνείς πολιτικές και πολεμικές εξελίξεις ................................... 73 

Κ) Θέματα ποικίλης ύλης και Αγγελίες .............................................................................. 76 

Λ) Η εμφάνιση λογοτεχνικών κειμένων στη Νέα Ευρώπη .................................................. 79 

 ............................................................................................................................................. 82 

2.4 Η συνένωση της Νέας Ευρώπης με την Απογευματινή .................................................. 83 

Δ) Λογοτεχνικά άρθρα .................................................................................................... 85 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο. ...................................................................................................................... 87 

Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ .................................................................................................................. 87 

3.1Λογοτεχνικά Ρεύματα στην Ελλάδα του 20ου αιώνα. ................................................... 87 

Κλασικισμός .................................................................................................................... 88 



7 
 

Ρομαντισμός .................................................................................................................... 88 

Ρεαλισμός ........................................................................................................................ 88 

Νατουραλισμός................................................................................................................ 89 

Παρνασσισμός ................................................................................................................. 89 

Συμβολισμός .................................................................................................................... 89 

Σουρεαλισμός .................................................................................................................. 90 

Μοντερνισμός .................................................................................................................. 90 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ........................................................................... 91 

1. Πέτρος Ωρολογάς ........................................................................................................ 91 

Βιογραφικά στοιχεία............................................................................................................ 91 

Δημοσιεύσεις ....................................................................................................................... 93 

2. Μιχαήλ Παπαστρατηγάκης ......................................................................................... 98 

Βιογραφικά Στοιχεία ........................................................................................................... 98 

Δημοσιεύσεις ....................................................................................................................... 99 

3. Άριστος Χασηρτζόγλου ............................................................................................. 110 

Βιογραφικά στοιχεία.......................................................................................................... 110 

Δημοσιεύσεις ..................................................................................................................... 110 

4. Νίκος Καμμώνας - Νικ. Καμμ. .............................................................................. 113 

5. Άλλοι συγγραφείς και αρθρογράφοι ......................................................................... 120 

Φίλιππος Αμύντας ............................................................................................................. 120 

Ελευθερία Ι. Παπαδάκη ......................................................................................................... 121 

Ο ρεπόρτερ .................................................................................................................... 125 

3.2 Η λογοτεχνική αξία των δημοσιευμάτων της εποχής .................................................. 130 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ...................................................................................................................... 137 

Η εκδίκαση των δημοσιογράφων και συντακτών ................................................................. 137 

4.1  Η δίκη των δωσίλογων. .................................................................................................. 137 

4.2 Οι δωσίλογοι του Τύπου μετά τη λήξη του πολέμου. ................................................. 145 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο ...................................................................................................................... 148 

Συμπεράσματα έρευνας και επίλογος ................................................................................ 148 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ................................................................................................................... 155 

Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία ............................................................................................... 160 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ .................................................................................................... 160 

 

  



8 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στη διάρκεια της κατοχής, όπως κάθε πλευρά της δημόσιας ζωής έτσι και η 

λογοτεχνική παραγωγή της χώρας βρισκόταν υπό την εποπτεία του ολοκληρωτικού 

καθεστώτος των Γερμανικών Δυνάμεων του Άξονα.  

Όπως είναι αναμενόμενο να συμβεί  σε μια τέτοια ιστορική συγκυρία, παρότι 

ο χαρακτήρας και ο ρόλος του Τύπου είναι η ενημέρωση και η κριτική της 

επικαιρότητας, λόγω των πολιτικών συνθηκών ο ρόλος του μετατοπίστηκε 

προκειμένου να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των κατακτητών. Τεκμαίρεται από τα 

αυθεντικά αρχεία εφημερίδων της εποχής ότι διάφοροι λογοτέχνες οι οποίοι 

προπολεμικά είχαν καταφύγει στη δημοσιογραφίαγια να βιοπορίζονται, 

συνεργάστηκαν με τον κατακτητή και δημοσίευσαν σε χειραγωγούμενες εφημερίδες 

της εποχής, ενώ ενδιαφέρουσα είναι και η θέση που υιοθέτησαν ως λογοτέχνες στα 

χρόνια που ακολούθησαν μετά την Κατοχή. 

Σε συνάφεια με τα παραπάνω, θέμα της παρούσης εργασίας αποτελεί η 

λογοτεχνική παραγωγή στην Ελλάδα του 1941-1944 και ειδικότερα η πορεία του 

κατοχικού Τύπου της Θεσσαλονίκης. 

Το περιεχόμενο της εφημερίδας Νέα Ευρώπη έχει μελετηθεί και σχολιαστεί 

από πολλούς ερευνητές (Βλασίδης, Δορδανάς, Κανδυλάκης, κ.ά) και έχει αναδειχθεί 

ως ένα τυπικό δείγμα του είδους της προπαγάνδας που διεξήγαγε ο Άξονας. Το 

ευτύχημα είναι ότι χάρη στην συγκέντρωση του αυθεντικού υλικού και στις 

συντονισμένες προσπάθειεςτων φοιτητών που εργάστηκαν κατά τη διαδικασία 

ψηφιοποίησης των πολυκαιρισμένων εφημερίδων, πολυάριθμα φύλλα διασώθηκαν 

και είναι σήμερα διαθέσιμα σε ψηφιακή μορφή στη Δημοτική Βιβλιοθήκη 

Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το Εβραϊκό Μουσείο 

Θεσσαλονίκης. 

Σχετικά με το περιεχόμενο των κατοχικών εφημερίδων της Θεσσαλονίκης, 

στο σημείο αυτό θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η έννοια της λογοκρισίας (η οποία 

θα έλεγε κανείς πως αποτελεί εργαλείο της προπαγάνδας) μέσω του ημερήσιου Τύπου 

για τη συγκεκριμένη περίοδο αλλά και γενικότερα, αποτελεί μια ευρεία έννοια.Ως 

λογοκρισία ορίζεται «η επιβολή ελέγχου και περιορισμών στη δημόσια έκφραση 

ιδεών και αντιλήψεων, όταν πιστεύεται ότι πως έχουν το χαρακτήρα και τη 

δυνατότητα υπονόμευσης της κρατικής εξουσίας ή του ηθικού, πολιτικού και 
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κοινωνικού συστήματος, τα οποία η κρατική εξουσία ή ομάδες ατόμων ή 

συγκεκριμένα άτομα θεωρούν σαν προορισμό τους να προστατεύσουν (Περρή, 

2006:306 παραπέμποντας στο ΚΛΕ 1968-1966). Η προσπάθεια επιβολής της 

εξουσίας είχε παράλληλη εξέλιξη με τη λογοκρισία (Περρή, 2006) και είναι αντίθετα 

προς την έννοια της πνευματικής ελευθερίας, την οποία η Περρή (2006) ορίζει ως το 

δικαίωμα κάθε ατόμου να αναζητά ή να λαμβάνει πληροφόρηση από όλες τις απόψεις 

και χωρίς περιορισμούς. Η λογοκρισία με απλά λόγια αποτελεί σε πρακτικό επίπεδο 

μια διαδικασία ελέγχου που ασκείται καταχρηστικά από μια μορφή εξουσίας (π.χ. 

από την Κυβέρνηση) σε οποιαδήποτε μορφή του λόγου- γραπτού ή προφορικού. 

Ιστορικά η λογοκρισία είναι φαινόμενο αποτροπής του ισχύοντος status, 

σύμφυτη με την εξουσία από την εποχή ακόμη της Αρχαίας Ελλάδας και της Ρώμης 

και κυρίως του Μεσαίωνα, οπότε και παγιώθηκε ως τακτική από την Καθολική 

Εκκλησία. Η ιστορική διαδρομή της πρακτική αυτής είναι συνδεδεμένη με την 

επικράτηση των απολυταρχικών καθεστώτων και ανατράπηκε στην πορεία από τη 

Γαλλική Επανάσταση (1789 -1799). Κατά την περίοδο της πεφωτισμένης δεσποτείας 

τα φαινόμενα λογοκρισίας αμβλύνθηκαν και έπειτα καταργήθηκαν συνταγματικά από 

τα Κράτη Δικαίου, μόνο για να επιβληθούν εκ νέου σε επόμενα καθεστώτα 

δικτατορίας.  

Όπως αναφέρει η Περρή (2006: 2-3) οι μορφές που μπορεί να λάβει η λογοκρισία 

είναι πολλές. Ως προς το πρόσημο της η λογοκρισία μπορεί να είναι αρνητική, 

δηλαδή να αφορά απαγόρευση δημοσίευσης, είτε θετική, με την επιβολή 

δημοσίευσης ειδήσεων αρεστών στην εξουσία. Μπορεί να υπάρξει αυτολογοκρισία, 

με διάκριση ανάμεσα σε συνειδητή και μη συνειδητή, δήλη λογοκρισία (που αφορά 

απαγόρευση δημοσίευσης συγκεκριμένων ιδεών από κρατικούς υπαλλήλους και 

εμπλεκόμενων με τα ΜΜΕ η οποία δεν υποστηρίζεται από κάποια νομοθετική 

απαγόρευση) ή άδηλη λογοκρισία, κατά την οποία επιβάλλεται σιωπηλός 

αποκλεισμός από τους διαύλους διάδοσης αντίπαλων ιδεών ή εντύπων. Τέλος, 

διακρίνεται η άμεση (ή κατασταλτική) λογοκρισία από την έμμεση ή προληπτική 

λογοκρισία (π.χ. σύσταση προς εκδότες αποφυγής κάποιας δημοσίευσης)2. 

 
2 «Οι κατηγορίες αυτές αλληλεπιδρούν και αλληλοεπικαλύπτονται. Η έμμεση λογοκρισία εμφανίζεται 

όταν περιορίζονται ορισμένα δικαιώματα εξ αιτίας μίας δράσης που έχει άλλο αρχικό στόχο. Η έμμεση 

λογοκρισία αποκαλείται και παράλληλη ζημιά. Έρχεται ως αποτέλεσμα πολεμικών, οικονομικών ή άλλων 

επιρροών. Η άμεση λογοκρισία εμφανίζεται όταν επιβάλλονται σκόπιμα περιορισμοί στο δικαίωμα για 

ελευθερία του λόγου, της έκφρασης και της ανταλλαγής πληροφοριών, οι οποίοι επιβάλλονται σε ένα 
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  Συνεπώς, πρόκειται πράγματι για μια ευρεία έννοια κάτω από την οποία 

μπορεί κανείς να εντοπίσει διάφορες εκφράσεις και «αποχρώσεις» του ίδιου θέματος. 

Η επανάληψη των ίδιων μοτίβων με σκοπό την αποτύπωση των συγκεκριμένων 

απόψεων στους αναγνώστες, η χρήση υπερβολικών όρων στους χαρακτηρισμούς είτε 

θετικούς είτε αρνητικούς, η ωραιοποίηση τραγικών συμβάντων, η καλλιέργεια 

αντισημιτισμού και ενός κλίματος μίσους εναντίον των Εβραίων και των συμμαχικών 

δυνάμεων, η απόλυτη διαστροφή γεγονότων και η προβολή 

συγκεκριμένωνπροσωπικοτήτων που εξυπηρετούσαν τα συμφέροντα των Ναζιστών 

είναι ορισμένες μόνο από τις περιπτώσεις της προπαγάνδας που ανιχνεύθηκαν στο 

αρχειακό υλικό κατά τη διάρκεια της παρούσας μελέτης. 

Όπως παρατηρεί η Καβαλλάρη σε σχετική εισήγησή της (2013), η Νέα 

Ευρώπη ήταν ένα έντυπο στο οποίο «αποτυπωνόταν η Νέα Τάξις Πραγμάτων» για 

την Ελλάδα και την Ευρώπη, και η κοινοποίηση των γεγονότων του πολέμου που εν 

καιρώ πολέμου απασχολούσαν την κοινή γνώμη, γίνεται αφού πρώτα περάσει μέσα 

από τον παραμορφωτικό φακό του ιδεολογήματος του ναζισμού. 

Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι να συσχετιστούν οι στάσεις των 

λογοτεχνών και του Τύπου με τις ιδιαίτερες κοινωνικοπολιτικές συνθήκες της εποχής 

και να αναλυθούν οι στάσεις και οι θέσεις συγκεκριμένων προσώπων και φορέων. Με 

την ολοκλήρωση της έρευνας αισιοδοξώ ως απόφοιτος του Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ιστορία, Ανθρωπολογία και Πολιτισμός στην Ανατολική 

και Νοτιοανατολική Ευρώπη» να έχω προσφέρει ένα χρήσιμο έργογια ένα  τμήμα της 

τοπικής ιστορίας της Θεσσαλονίκης την περίοδο της Κατοχής, ενώ 

παράλληλαεπιχείρησα να αναλύσω τηλογοτεχνικότητα των δημοσιευμάτων και να 

εντοπίσω τα χαρακτηριστικά των άρθρων. 

Η μεθοδολογία που επιλέχθηκε για την εκπόνηση της συγκεκριμένης 

διπλωματικής εργασίας είναι η ενδελεχής βιβλιογραφική έρευνα και ανασκόπηση των 

κυριότερων πρωτογενών και δευτερογενών πηγών του θέματος που αναλύεται. Ο δε 

συνδυασμός των δύο, όπως π.χ. ο σχολιασμός συγκεκριμένων άρθρων ή γεγονότων 

σε σχέση με τις καταθέσεις της Δίκης των Δωσίλογων και τα Επίσημα πρακτικά της, 

αποτελεί τμήμα της παρούσης εργασίας, μια διαδικασία που αποτέλεσε ένα είδος 

 
πρόσωπο, μία ομάδα ή μία κοινότητα. Η άμεση λογοκρισία μπορεί να είναι αυτοδίκαιη ή έξω από το 

νόμο (de facto)». (Περρέ, 2006:3). 
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κοπιώδους έρευνας που ενισχύει όμως την ιστορική πληροφορία και της δίνει μια πιο 

ρεαλιστική υπόσταση.  

Η επιλογή της μεθοδολογίας σχετίζεται τόσο με τη φύση της έρευνας όσο και 

με τον παρελθοντικό χρόνο στον οποίο ανήκουν οι λογοτέχνες και συγκεκριμένες 

εφημερίδες. Δεν θα ήταν εφικτό, με άλλα λόγια, να πραγματοποιηθεί μια ποιοτική 

έρευνα μέσω συνεντεύξεωνστους ίδιους τους δημοσιογράφους, οι οποίοι σήμερα δεν 

βρίσκονται στη ζωή. Επί του πρακτέου, η έρευνα διεξήχθη τόσο σε συγγράμματα, 

επιστημονικά άρθρα και πρακτικά συνεδρίων, όσο και στα αρχεία της εφημερίδας 

Νέα Ευρώπη, πριν αλλά και μετά τη συνένωσή της με την Απογευματινήκαι στο 

κατοχικό έντυπο Νέοι Καιροί που αποτελούν τα κατεξοχήν φιλοναζιστικά έντυπα της 

εποχής στην πόλη της Θεσσαλονίκης και τα γνήσια ντοκουμέντα αυτής της μαύρης 

για την εφημεριδογραφία περιόδου. Δίνεται ακόμηστην παρούσαέρευνα ιδιαίτερη 

έμφαση στις δημοσιεύσεις αυτούσιων λογοτεχνικών έργων, στη στάση που τηρούν οι 

λογοτεχνικές κριτικές απέναντι στα διάφορα δημοσιεύματα, καθώς και τη 

λογοτεχνική αρθρογραφία της ίδιας περιόδου. 

Η διάρθρωση της εργασίας περιλαμβάνει: 

- το γενικό κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο (1ο κεφάλαιο) στο οποίο 

παρουσιάζονται τα ιστορικά γεγονότα της εποχής και η γενική ατμόσφαιρα σε σχέση 

με τη συγκυρία του πολέμου.  

- μιασειρά αυθεντικών κειμένωντων κατοχικών εντύπων και κυρίως της 

εφημερίδαςΝέα Ευρώπηκαι της συνένωσής της με τηνΑπογευματινή(2ο Κεφάλαιο)σε 

αυτούσια παράθεση.Στην ανάλυση που επιχειρήθηκεστα άρθρα των φιλοναζιστικών 

εφημερίδων δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα μέσα που μεταχειρίζεται η προπαγάνδα 

ώστε να επιτύχει τους στόχους της ενώ παράλληλα γίνεται αναφορά σε σημεία των 

πρακτικών πουθεωρούνται σχετικάμε τα παρατιθέμενα κείμενα. Ιδιαίτερη έμφαση 

δίνεται στους θεματικούς άξονες των εφημερίδων οι οποίοι ανιχνεύθηκαν μετά από 

πολύωρη αναζήτηση, ανάγνωση και μελέτηστις παραπάνω εφημερίδες. 

- τη βιογραφία συγκεκριμένων λογοτεχνών της εποχής (3ο Κεφάλαιο) δηλαδή 

(Μιχάλη Παπαστρατηγάκη, Πέτρου Ωρολογά, Αλέξη Ωρολογά, Αρίστου 

Χασιρτζόγλου, Ξενοφώντα Γιοσμάκ.ά.) οι οποίοι δημοσιεύουν συνεργαζόμενοι με 

τον κατακτητή, και τον λογοτεχνικό σχολιασμό τυπικών κειμένων τους σε μια 

απόπειρα σχολιασμού και αναζήτησης λογοτεχνικής ποιότητας στα γραπτά τους.  
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- την παράθεση πληροφοριών σχετικών με την έρευνα από τη Δίκη των 

Δωσίλογων Δημοσιογράφων και τα αποτελέσματα της (4ο Κεφάλαιο). 

- το σχολιασμό και την ανακεφαλαίωση των παραπάνω στον επίλογο της 

παρούσηςεργασίας (Κεφάλαιο 5ο) που αποτελεί και την κατακλείδα της όλης έρευνας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 

1.1 Γενικό κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο και ιστορικά γεγονότα της Γερμανικής 

Κατοχής στην Ελλάδα. 

 

Η Γερμανική Κατοχή ξεκίνησε στην Ελλάδα στις 27 Απριλίου 1941 με τα 

γερμανικά στρατεύματα να εισέρχονται στην Αθήνα, πρωτεύουσα της χώρας, και 

τρεις μέρες αργότερα να συγκροτούν κυβέρνηση. Η Ελλάδα υποβιβάστηκε με τη νέα 

της ιδιότητα ως κατεχόμενου εδάφους καθώς μετονομάστηκε από ανεξάρτητο κράτος 

σε «Ελληνική Πολιτεία». Η νέα κυβέρνηση συγκροτήθηκε από τους γερμανόφιλους 

στρατηγούς Γ. Τσολάκογλου (Πρωθυπουργό), Α. Λιβιεράτο (Υπουργό Δικαιοσύνης), 

Π. Δεμέστιχα (Υπουργό Εσωτερικών), Πλ. Χατζημιχάλη (Υπουργό Εθνικής 

Οικονομίας), Σ. Μουτούση (Υπουργό Συγκοινωνιών), Γ. Μπάκο (στρατηγό), Κ. 

Λογοθετόπουλο (Υπουργό Πρόνοιας, Παιδείας και Εκκλησιαστικών), Χ.Κατσιμήτρο 

(Υπουργό Γεωργίας και Εργασίας) και Ι. Παπαδόπουλο (Υπουργό Εμπορικής 

Ναυτιλίας)3. 

Η είσοδος των Γερμανών ακολούθησε ουσιαστικά τη συνθηκολόγηση που 

υπεγράφη από την Κυβέρνηση Τσολάκογλου, τον Γερμανό στρατηγό Γιόλντ και τον 

Ιταλό Φερέρο. Η συνθηκολόγηση αυτή προέβλεπε μεταξύ άλλων την παράδοση 

Μακεδονίας και Ηπείρου στους Γερμανούς. Η Κρήτη αποτέλεσε το τελευταίο 

ελληνικό οχυρό με τον στρατηγό Ρίγκελ να εισέρχεται στα Χανιά στις 31 Μαΐου του 

1941 μετά από μία εβδομάδα συνεχών βομβαρδισμών και ρίψεων αλεξιπτωτιστών.  

Σημαντικά γεγονότα της περιόδου αποτελούν μεταξύ άλλων η διοικητική 

τριχοτόμηση της Ελλάδας και η «οδηγία 31» του Χίτλερ, η αναγόρευση του 

στρατηγού List σε Ανώτατο Διοικητή της Βέρμαχτ για την Νοτιοανατολική Ευρώπη 

και φορέα άσκησης της εκτελεστικής εξουσίας με έδρα το Βελιγράδι, ο ορισμός 

Στρατιωτικού Διοικητή Θεσσαλονίκης- Αιγαίου με έδρα τη Θεσσαλονίκη 

(Θεσσαλονίκη, Λήμνος, Λέσβος, Χίος και Σκύρος) και ο ορισμός στρατιωτικού 

Διοικητή Νοτίου Ελλάδος με έδρα την Αθήνα (Αθήνα, Κρήτη, Κύθηρα, Αντικύθηρα, 

Μήλος). 

 
3 Παπαγιαννόπουλος, 2009, σελ. 751. 
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Σε κοινωνικό επίπεδο, το ασφυκτικό πλαίσιο της Γερμανικής Κατοχής έπληξε 

κάθε τομέα της δημόσιας και ιδιωτικής ζωής, όπου η καταστολή, ο πληθωρισμός και 

η ακρίβεια κόστισαν ανθρώπινες ζωές και στιγμάτισαν ανθρώπινες συνειδήσεις. Το 

κόστος του παράνομου βίου της εποχήςπεριλαμβάνει και τον εκδοτικό χώρο, ο οποίος 

γνώρισε την τη λογοκρισία και τη στέρηση της ελευθερίας του λόγου, της ελευθερίας 

της έκφρασης, ενώ τμήμα της παράνομης βιβλιοπαραγωγής εργαζόταν με σκοπό την 

οργάνωση της Αντίστασης απέναντι στον κατακτητή και δημιουργήθηκαν νέα 

εκδοτικά σχήματα με αξιόλογη παραγωγή4. 

 

1.2 Η πόλη της Θεσσαλονίκης κατά την περίοδο της Κατοχής. 

 

Η γεωστρατηγικής σημασίας θέση της πόλης της Θεσσαλονίκης ως 

συγκοινωνιακού κόμβου με λιμάνι, σιδηροδρομική σύνδεση και αεροδρόμιο, 

θεωρήθηκε εξαρχής ότι θα εξασφάλιζε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον 

ανεφοδιασμό των Γερμανικών στρατευμάτων της Βέρμαχτ στην Αφρική, 

παρακάμπτοντας ενδεχόμενες επιθέσεις από τους αντάρτες της εθνικής αντίστασης 

που απειλούσαν τις χερσαίες μεταφορές.  

 

 
4Για περισσότερες πληροφορίες βλ. την ιστοσελίδα του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου 

http://www.ekebi.gr/frontoffice/popup.asp?cpage=node&cnode=605 
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Εικόνα 1. Η πλατεία Αριστοτέλους της Θεσσαλονίκης το 1942. Πηγή φωτογραφίας: 

ΔρουμπούκηΧανδρινός,Μήτος, 2014. 

Όπως ήταν λογικόη Θεσσαλονίκη προσέλκυσε εξαρχής το ενδιαφέρον των 

Γερμανών. Όμως, η καίρια γεωπολιτική θέση της Θεσσαλονίκηςείχε μεγάλη σημασία 

όχι μόνο λόγω του ότι εξυπηρετούσε τον ανεφοδιασμό των γερμανικών 

στρατευμάτων, αλλά και λόγω του οικονομικού της ενδιαφέροντος. Αποτέλεσε με 

άλλα λόγια για τα στρατεύματα των Γερμανών σημείο άντλησης πόρων και εφοδίων 

αφού η καταλήστευση της πόλης (Δρουμπούκη etal, 2014)αποδείχθηκε εξαιρετικά 

κερδοφόρα για τους Γερμανούς: τεράστιες ποσότητες τροφίμων και πρώτων υλών 

όπως γεωργικά προϊόντα, καύσιμα και ορυκτά που κατασχέθηκαν από πολίτες και 

φορείςγια να διατεθούν προς όφελος των δυνάμεων του Άξονα. 

Η Θεσσαλονίκη αποτελούσε ακόμη στόχο της επιχείρησης ΜΑΡΙΤΑ της οποίας 

ηγήθηκε ο στρατηγός CurtvonKrenzi. Η γειτνίαση της πόλης όμως με την περιοχή της 

Γιουγκοσλαβίας οδήγησε τους Γερμανούς σε περαιτέρω κινήσεις στα Βαλκάνια που 

στόχο είχαν την οριστικοποίηση της κυριαρχίας των Γερμανών στην πόλη. Έτσι, 

κρίθηκε απαραίτητη η απομάκρυνση της φιλοναζιστικής κυβέρνησης Τσβέτκοβιτς 

καθώς οι Γερμανοί είχαν προηγουμένως συμφωνήσει να παραχωρήσουν τη 

Θεσσαλονίκη ως αντίτιμο για την προσχώρηση της γείτονος στις δυνάμεις του 

Άξονα. Έπειτα από την κίνηση αυτή η Θεσσαλονίκη έπαψε να αποτελεί αντίτιμο 

προσχώρησης και εδραιώθηκε η απόλυτη κυριαρχία των Γερμανών στην πόλη οι 

http://www.potamos.com.gr/index.php?route=product/author&author_id=255
http://www.potamos.com.gr/index.php?route=product/author&author_id=256
http://www.potamos.com.gr/μητος-βυρωνας
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οποίοι εγκατέστησαν στην πόλη την έδρα της Στρατιωτικής Διοίκησης 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης της ομάδας της Βέρμαχτ «Στρατιά Ε». Η πόλη και η γύρω 

περιοχή για τον Αδόλφο Χίτλερ έπρεπε άλλωστε να αποτελέσει τμήμα του Τρίτου 

Ράιχ. 

Σύμφωνα με τον Παπαγιαννόπουλο (2009:758) υπήρξε άμεση μέριμνα των 

Γερμανών ώστε να σταματήσειη έκδοση του ημερήσιου Τύπου, αποκόπτοντας τους 

κατοίκους της πόλης από την επικαιρότητα της Ελλάδας αλλά και του κόσμου. 

Αντίθετα, η εφημερίδα Απογευματινή των Αλέκου Ωρολογά και Δημήτρη Τσούρκα, η 

οποία υπήρξε και πριν την Γερμανική Κατοχή φιλοναζιστική, έτυχε ευνοϊκής 

μεταχείρισης καθώς εξυπηρετούσε τα συμφέροντα του κατακτητή.Πολύ σύντομα 

άρχισε να εκδίδεται και η Νέα Ευρώπη με πρώτο φύλλο στις 14 Απριλίου 1941. Ο 

διευθυντής της παραπάνω εφημερίδας, ο Αθηναίος δημοσιογράφος Μιχάλης 

Παπαστρατηγάκης, μερίμνησε έτσι ώστε το περιεχόμενο της εφημερίδας να βρίθει 

προπαγανδιστικών ειδήσεων. 

Συμπερασματικά λοιπόν, όπως σημειώνει και ο Κανδυλάκης (2008, σελ.15) οι 

εφημερίδες της εποχής είτε ήταν παλιές είτε νέες έγιναν «όργανα των κατακτητών», 

ενώ για την υποστήριξη των κειμένων τους επιλέχθηκε με συγκεκριμένα 

κριτήριαπεριορισμένος αριθμός δημοσιογράφων. 

Η τελευταία αυτή παρατήρηση σχετικά με την επιλεκτική χρήση συγκεκριμένων 

δημοσιογράφων είναι που θα μας απασχολήσει περισσότερο στη συγκεκριμένη 

εργασία καθώς η ιστορία έχει και συνέχεια: οι συνεργάτες του κατακτητή όχι μόνο 

δικάστηκαν μετά την απελευθέρωση της χώρας από τους Γερμανούς, αλλά ορισμένοι 

εξ’αυτών συνέχισαν να αρθρογραφούν προβάλλοντας μια σειρά από εξηγήσεις σε 

σχέση με την προηγούμενή τους συμπεριφορά. 

Αντίθετα, αντιστάθηκαν στην πίεση των Γερμανών και των συνεργατών τους για 

έκδοση παρόμοιων δημοσιευμάτων τα μέλη της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων 

Φύλλων Μακεδονία- Θράκης (ΕΣΗΕΜΘ). Η Ένωση αποτελούσε ένα από τα 

παλαιότερα σωματεία της Θεσσαλονίκης και την αρχαιότερη δημοσιογραφική 

οργάνωση της Ελλάδας. Το μυστικό «Πρωτόκολλο τιμής» που υπογράφηκε στα τέλη 

του 1941 από τα μέλη της ΕΣΗΕΜΘ τα δέσμευσε να μην προσφέρουν τις υπηρεσίες 

τους στον κατακτητή, αλλά μόνο σε εφημερίδες που ασπάζονταν 
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εθνικοαπελευθερωτικές οργανώσεις5. Το πρωτόκολλο υπέγραψαν 22 μέλη της 

Ένωσης ενώ 3 από αυτά βρήκαν τον θάνατο σε στρατόπεδα συγκέντρωσης το 1943. 

Όπως αναφέρεται στο μητρώο της ένωσης «Απαχθέντες υπό των Γερμανών το 1943 

και αποσταλέντες εις Γερμανίας δεν επανήλθαν έκτοτε»6.  

 

1.3 Η εφημεριδογραφία της Θεσσαλονίκης: σύντομη ιστορική αναδρομή. 

 

Προκειμένου να αξιολογήσουμε την εφημεριδογραφία της πόλης στην 

περίοδο της Γερμανικής Κατοχής, είναι θεμιτό να την εντάξουμε στο ευρύτερο 

πλαίσιο της δραστηριότητας της πόλης στον τομέα αυτό. Είναι δηλαδή χρήσιμο να 

εξεταστεί συνοπτικά η ιστορία της εφημεριδογραφίας της Θεσσαλονίκης ώστε να 

αξιολογηθεί η αλλαγή που πραγματοποιήθηκε κατά τη γερμανική κατοχή με τη 

διαστρέβλωση της δημοσιογραφίας υπό το γενικότερο πρίσμα της ιστορίας της πόλης 

σε σχέση με την έκδοση του Τύπου, δεδομένου ότι η πόλη είχε- και εξακολουθεί να 

έχει- μια μακρά εφημεριδογραφική ιστορία. 

Είναι γνωστό ότι προ της απελευθέρωσης της πόλης το 1912 και μέχρι το 

1875 δεν υπήρχε ελληνικός Τύπος που να παράγεται στην πόλη της Θεσσαλονίκης. 

Το απολυταρχικό καθεστώς των Τούρκων μη χορηγώντας τις σχετικές άδειες 

ουσιαστικά απαγόρευε την έκδοση ημερησίου Τύπου. Κυκλοφορούσαν όμως 

Τουρκικές κρατικές εφημερίδες και εφημερίδες από την Αθήνα, την 

Κωνσταντινούπολη, την Αλεξάνδρεια, τη Σμύρνη κ.τ.λ., καλύπτοντας τις ανάγκες του 

πληθυσμού για ενημέρωση. Ως προς τη μεταφορά τους, οι εφημερίδες που εκδίδονταν 

σε άλλες πόλεις έφθαναν στη Θεσσαλονίκη μέσω της καθημερινής τακτικής 

θαλάσσιας συγκοινωνίας (Κανδυλάκης, 2008).  

Εξαίρεση αποτελεί ίσως η τετράγλωσση εφημερίδα, ενδεικτική της 

πολυπολιτισμικότητας της πόλης, «Selanik» («Θεσσαλονίκη»). Η εφημερίδα αυτή η 

οποία κυκλοφόρησε το 1869 ήταν η πρώτη επίσημη οθωμανική εφημερίδα της πόλης 

μεταξύ των λοιπών ξενόγλωσσων εφημερίδων. Τουρκόφωνες, εβραιόφωνες, 

ρουμανόφωνες και αρμενόφωνες εφημερίδες υπήρχαν, ωστόσο η συγκεκριμένη 

εφημερίδα ξεχώριζε καθώς ήταν τετράγλωσση και είχε ως στόχο της την ενημέρωση 

 
5Βλ. παραπομπή στην ομιλία του Δώσσα το 1993 από τον Παπαγιαννόπουλο, 2009, σελ 759. 
6Πηγή: eseimth.gr/chroniko. 
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του πληθυσμού. Οι γλώσσες στις οποίες εκδιδόταν η «Selanik»  ήταν η τουρκική, η 

ελληνική, η βουλγαρική και η εβραϊκή (Καρυωτάκης, 2016).  

Αξίζει να αναφερθούμε στο σημείο αυτό στο γεγονός ότι ο Τύπος των 

Εβραίων στην πόλη της Θεσσαλονίκηςγνώριζε μεγάλη άνθηση στις αρχές του 20ου 

αιώνα. Στη Θεσσαλονίκη μάλιστα γνωρίζουμε ότι κυκλοφόρησαν περισσότερα 

περιοδικά και εφημερίδες στην εβραιοϊσπανική από ό,τι σε όλα τα μεγάλα εκδοτικά 

κέντρα συνολικά: το έτος 1912 και ενώ οι εκδόσεις στην εβραϊκή είχαν περιοριστεί 

σε άλλες πόλεις της Ευρώπης, η πόλη είχε να επιδείξει 105 έντυπα έναντι 45 στην 

Κωνσταντινούπολη, 23 στη Σμύρνη και 30 εντύπων στη Σόφια (Naar, 2018, σελ.16). 

Η ιδιωτική έκδοση εφημερίδων γενικώς απαγορεύονταν από το οθωμανικό 

κράτος. Και η πρώτη ιδιωτική εφημερίδα που εκδόθηκε με άδεια του Τούρκου 

διοικητή  ήταν ο «Ερμής»  από τον βλαχικής καταγωγής Έλληνα ΣοφοκλήΓκαρπολά, 

η οποία μετονομάστηκε αργότερα σε «Φάρος της Μακεδονίας» και έπειτα σε «Φάρος 

της Θεσσαλονίκης» (1895). Η εφημερίδα αυτή συνέβαλλε τα μέγιστα στη 

διαμόρφωση συνειδήσεων για την ελληνικότητα της Μακεδονίας και τη διάδοση του 

εθνικού φρονήματος. 

 Σε κάθε περίπτωση, η μακροσκελής λίστα των εβραϊκών εφημερίδων και 

περιοδικών της πόλης η οποία αριθμεί πάνω από΄60 έντυπα7, είναι ενδεικτική της 

μεγάλης παραγωγής της Θεσσαλονίκης: 

Το 1903 εκδόθηκε η εφημερίδα «Αλήθεια» από τον Ιταλό Σαλβατόρε 

Μουρατόρι ο οποίος εξασφάλισε την άδεια για την έκδοση της δηλώνοντας τον τίτλο 

της στα ιταλικά. Η εφημερίδα συνέχισε την έκδοσή της μέχρι το 1910. Το  

συντακτικό προσωπικό της τότε αποχώρησε και ανέλαβε την έκδοση τής εφημερίδας 

«Νέα Αλήθεια», η οποία διώχθηκε από τους Τούρκους πολλές φορές σε μια 

προσπάθεια περιορισμούτου εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα που διεξήγαγε 

(Κανδυλάκης, 2008). 

Ημερομηνία σταθμός στην ιστορία της εφημεριδογραφίας της Θεσσαλονίκης 

είναι το 1908 με την Επανάσταση των Νεότουρκων. Μέχρι την ημερομηνία αυτή, 

λόγω ίσως του περιορισμένου αριθμού των Ελληνόφωνων αναγνωστών αλλά του 

αναλφαβητισμού που επικρατούσε, ήταν φανερή η «απουσία του ελληνικού στοιχείου 

 
7 Για την πλήρη λίστα βλ. Παράρτημα. 
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από τον τυπογραφικό κλάδο» (Καρυωτάκης, 2016).  Το 1908 εφαρμόστηκε αυτό που 

κατοχύρωσε ουσιαστικά η συνθήκη του Τανζιμάτ στο σύνταγμα του 1876: αυτή η 

ελευθερία οδήγησε στην έκδοση δεκάδων εφημερίδων και περιοδικών, 

ελληνόγλωσσων και ξενόγλωσσων, επιβεβαιώνοντας με αυτό τον τρόπο τους φόβους 

του οθωμανικού κράτους για τη διάδοση ριζοσπαστικών και εθνικοαπελευθερωτικών 

ιδεών στην πόλη αυτή με την τεράστια γεωπολιτική σημασία. Μερικές μόνο από τις 

εφημερίδες που κυκλοφόρησαν λόγω του συντάγματος του ΑβδούλΧαμίτ ήταν ο 

«Αστήρ» από τον Ε. Παπαγεωργίου, η «Νέα Αλήθεια» του Ι. Κούσκουρα, το 

«Σύνταγμα» του Α. Βόγα, το «Έθνος» του Α. Γκαρπολά, η «Μακεδονία» από τον Κ. 

Βελλίδη και πολλές άλλες ιστορικές και σημαντικές για την ιστορία της πόλης 

εφημερίδες. 

Η απελευθέρωση της πόλης που ακολούθησε το 1912, συνέστησε ένα νέο 

σκηνικό για τον Τύπο. Τα συναισθήματα εθνικής υπερηφάνειας λόγω της πρόσφατης 

απελευθέρωσης, τα έντονα και συνεχή πολεμικά γεγονότα με τις αδιάκοπες αλλαγές 

στο πολιτικό σκηνικό, η γενικότερη αστάθεια και οι δικτατορίες που σημάδεψαν τον 

20ο αιώνα άφησαν την ανεξίτηλη σφραγίδα τους στον τομέα της εφημεριδογραφίας. 

Για τη μελέτη της ιστορίας της εφημεριδογραφίας της Θεσσαλονίκης αυτής της 

περιόδου, δηλαδή χονδρικά της πεντηκονταετίας που έπεται της απελευθέρωσης, έχει 

προταθεί η χρονική κατηγοριοποίησή της σε τρεις σημαντικές περιόδους 

(Αναστασιάδης,1995)η οποία άρχεται το 1912 και τελειώνει το 1974:   

•  Περίοδος 1912 ως 1922.  

  Την περίοδο αυτήτου «εφημεριδογραφικού οργασμού» για τη Θεσσαλονίκη, η 

ελευθεροτυπία δεν εφαρμόζεται ανεμπόδιστα, αλλά εφαρμοζόταν προληπτική και 

κατασταλτική λογοκρισία στις δημοσιεύσεις. Η προσφάτως απελευθερωμένη πόλη8 

κάνει τις πρώτες δημοσιογραφικές της απόπειρες μέσα στο κλίμα του εθνικού 

διχασμού και των συνθηκών του Α’ Παγκοσμίου πολέμου.Το 1914 ιδρύθηκε και ο 

«Σύνδεσμος Ελλήνων Συντακτών» της Θεσσαλονίκης με εξαετή δράση.   

 

• Περίοδος 1921- 1944 (υποπερίοδοι 1921- 1936, 1936 ως 1941, 1941-1944). 

 
8Θα πρέπει μέσα στα εμπόδια να αξιολογήσουμε τη μεγάλη πυρκαγιά της πόλης το 1917 η οποία ισοπέδωσε τόσο 

το κέντρο της Θεσσαλονίκης όσο και τον τοπικό Τύπο. Οι σημαντικότερες ελληνικές εφημερίδες που 

κυκλοφόρησαν την περίοδο αυτή κατά έτος έκδοσης  ήταν οι εξής: «Νέα Αλήθεια» (1903),  «Μακεδονία» (1911), 

«Το Φως» (1914), «Eφημερίς των Βαλκανίων» (1918), «Ταχυδρόμος Βορείου Ελλάδος» (1920), «Άγκυρα» 

(1915). ενώ υπήρχαν και Τούρκικες όπως και Εβραϊκές εφημερίδες. 
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  Ο εφημεριδογραφικός πολιτισμός της πόλης είχε εξελιχθεί φθάνοντας σε πολύ 

αξιόλογο επίπεδο. Είναι η εποχή της Μικρασιατικής Καταστροφής, με τα μεγάλα 

προσφυγικά κύματα. Η Ένωσις Συντακτών Θεσσαλονίκης μετονομάστηκε το 1938 

«Ένωση Συντακτών Μακεδονίας Θράκης» και παρουσίασε έντονη δράση. Η 

δικτατορία Παγκάλου (1925-1926) επέβαλλε συχνά παύση στην κυκλοφορία των 

εφημερίδων κατά το δοκούν. Οι σημαντικότερες εφημερίδες της περιόδου ήταν τα 

Μακεδονικά Νέα (1924) και η φιλοναζιστική Απογευματινή (1933). Σημαντική ήταν η 

αντίδραση της εφημερίδας Ελληνικός Βορράς(1936)9. 

  Κατά τη διάρκεια του ελληνοϊταλικού πολέμου που ακολούθησε, το κοινό 

αίσθημα πατριωτισμού που επικράτησεέστρεψε το ενδιαφέρον των εφημερίδων σε 

θέματα όπως η τόνωση του πατριωτισμού, η ενημέρωση του πληθυσμού σε σχέση με 

τα νέα από το αλβανικό μέτωπο και η εμψύχωσητου λαού. 

  Όλες οι εφημερίδες της πόλης ανέστειλαν τη λειτουργία τους κατά τους 

χρόνους της γερμανικής Κατοχής εκτός της Απογευματινής η οποία λειτούργησε σε 

συνεργασία με την νεοεκδοθείσα φιλοναζιστική εφημερίδα Νέα Ευρώπη. Την ίδια 

εποχή και για την περίοδο 1941-1944 κυκλοφορούσε, αντίθετα, ο αντιστασιακός 

μυστικός Τύπος με σημαντικότερη την εφημερίδα Ελευθερία η οποία ήταν και το 

επίσημο όργανο της επιτροπής του EAM για την περιοχή της Μακεδονίας10. 

Σημαντική ήταν όμως και η εκδοτική κίνηση στον τομέα των νέων Περιοδικών 

(Αργυρίου,  2003:18-19) την περίοδο 1941-44, το μεγαλύτερο ποσοστό των οποίων 

εκδίδονταν στην Αθήνα (21 από το σύνολο των 37). Εκτός από αυτά, άλλα 5 

τυπώνονταν  στον Πειραιά και 2 στη Θεσσαλονίκη, και τέλος,  9 περιοδικά 

εκδόθηκαν την ίδια περίοδο στην υπόλοιπη Ελλάδα.  

   

• Περίοδος 1944 ως 1974. 

 
9Η εφημερίδα  Ελληνικός Βορράς διέκοψε την έκδοσή της στις 4 Αυγούστου 1936 που η δικτατορία επέβαλλε 

καθεστώς αυστηρής λογοκρισίας στις εφημερίδες πανελλαδικά. 
10Σύμφωνα με κατάθεση του Ν. Αμπαδογιάνη (Κανδυλάκης, 2008: 72) στη δίκη των δημοσιογράφων που 

ακολούθησε την απελευθέρωση της χώρας, η εφημεριδογραφία της πόλης κατά τη διάρκεια της Κατοχής, 

χωρίζεται σε δύο φάσεις ως της τον έλεγχο της από της Γερμανούς.  

Κατά την πρώτη φάση, η λογοκρισία ήταν σκιώδης και μπορούσε να αποφευχθεί. Η αρθρογραφία υπέρ των 

Γερμανών ήταν στη διακριτική ευχέρεια των δημοσιογράφων. Αυτό που προκύπτει δηλαδή ήταν πως στη φάση 

αυτή υπήρχε μια σχετική ελευθερία κινήσεων και δεν ήταν υποχρεωτικό να εξυμνεί κανείς το γερμανικό λαό και 

της αρετές του. 

Στην δεύτερη φάση, υπό τη διοίκηση του Λαγχάμερ, οι συνθήκες άλλαξαν και η πίεση από της Γερμανούς 

αυξήθηκε ενώ όσοι δεν συμμορφώνονταν υφίσταντο της συνέπειες. Οι δημοσιογράφοι της περιόδου με τα γραπτά 

τους θεωρήθηκε ότι «δηλητηρίαζαν το λαό», σύμφωνα με την κατάθεση και πάλι του Αμπαδογιάννη (Επίσημα 

Πρακτικά στο Κανδυλάκης: 2008: 72). 
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  Πρόκειται γιατην περίοδο του εκσυγχρονισμού της, με δεδομένη την αλλαγή 

του πολιτικού σκηνικού. Η Νέα Αλήθεια και η εφημερίδα Το Φως σταμάτησαν να 

εκδίδονται και τη θέση τους πήραν στο προσκήνιο την περίοδο αυτή οι εφημερίδες 

Μακεδονία, Ελληνικός Βορράς, η μεταγενέστερη (από το 1963) Θεσσαλονίκη.  Ο 

Εμφύλιος Πόλεμος (1946-1949) και η περίοδος της Δικτατορίας (1967-1964) 

σημάδεψαν με τη βία και τη λογοκρισία τους για άλλη μια φορά τις εφημερίδες της 

χώρας γενικότερα αλλά και της Θεσσαλονίκης ειδικότερα, οι οποίες έδωσαν τον δικό 

τους αγώνα καθώς δημοσίευαν αντιδικτατορικά μηνύματα «πίσω από τις γραμμές». 

Τα μηνύματα αυτά, που διέφευγαν της προσοχής των λογοκριτών, γίνονταν ωστόσο 

αντιληπτά από το αναγνωστικό κοινό και συντελούσαν στην διατήρηση ενός υψηλού 

ηθικού. 

  Δεν θα πρέπει, τέλος να λείψει από το σημείο αυτό η αναφορά στις Εβραϊκές 

εφημερίδες της πόλης11. Η εβραϊκή παράδοση και τυπογραφία σχετίζονται κατά βάση 

με τα ειδικά προνόμια που είχε παραχωρήσει η Οθωμανική Αυτοκρατορία στην 

Εβραϊκή Κοινότητα και που είχαν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία πολυάριθμων 

εφημερίδων και τη γενικότερη άνθηση του κλάδου (Καρυωτάκης, 2016).  

  Η σημαντικότερη των εφημερίδων θεωρείται η Λα Έποκα με πρώτο φύλλο 

κυκλοφορίας την1η Νοεμβρίου του έτους 1875, μια αμιγώς ειδησεογραφική 

εφημερίδα με εκδότη τον Σααδή Λεβή (Σααδή Μπεσαλέλ α-Λεβή). Μάλιστα, ο 

Σααδή Λεβή, ως πρωτοπόρος δημοσιογράφος της εποχής του (1820-1903), μερίμνησε 

περισσότερο ώστε να καταγράψει τη σταδιακή μετάβαση της ζωής στην πόλη της 

Θεσσαλονίκης προς τη νεωτερικότητα, έτσι όπως την αντιλήφθηκε ο ίδιος.  

  Με το πέρας της μελέτης του παρόντος κεφαλαίου, γίνεται αντιληπτό ότι οι 

εφημερίδες της Κατοχικής Θεσσαλονίκης ανήκουν σε ένα γενικότερο 

«εφημεριδογραφικό» πλαίσιο για την πόλη: φέρουν την κληρονομιά ενός πολυετούς 

σκηνικού αγώνων για την αναχαίτιση αξεπέραστων πολλές φορές εμποδίων και 

συνεχών διεκδικήσεων που δεν περατώθηκε με την αποχώρηση των Γερμανών.  

  Θα ήταν ίσως μια πολύ διαφορετική περίπτωση μελέτης εάν είχαμε να 

κάνουμε με μια σύντομη και χωρίς μεγάλες ανατροπές ιστορία του Τύπου, είτε με μια 

περιορισμένη δραστηριότητα ολιγάριθμων εκδόσεων και αντίστοιχα περιορισμένων 

απασχολούμενων δημοσιογράφων στον τομέα της παραγωγής. Με βάση όμως τα 

 
11 Όπως σημειώνει ο Καρυωτάκης (2016): «Η απουσία του ελληνικού στοιχείου από τον τυπογραφικό 

κλάδο σχετιζόταν με το γεγονός ότι πληθυσμός ήταν μικρός και αναλφάβητος κατά ένα μεγάλο ποσοστό. 

Η ουσιαστική ελευθερία του τύπου  έγινε στο πλαίσιο του «Τανζιμάτ» με το σύνταγμα του 1876, το οποίο 

όμως ανεστάλη και τέθηκε σε ισχύ το 1908». 
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συγκεκριμένα ιστορικά γεγονότα θα πρέπει να τονίσουμε ότι η μάχη της χορήγησης 

και μόνο σχετικής άδειας από τα χρόνια της Τουρκοκρατίας, πόσο μάλλον της 

ελευθεροτυπίας, υπήρξε σκληρή και συνεχής με διάφορα μελανά σημεία, εφαρμογή 

λογοκρισίας και περιοριστικών όρων όπως και παύσεων έκδοσης των πολυάριθμων 

ονομάτων του ημερήσιου Τύπου που γνώρισε η πόλη. 

 

 

1.4  Ο Τύπος κατά την περίοδο της Κατοχής στην Ελλάδα. 

Η ιστορία του Τύπου της Κατοχής ξεκινά με την κατάσχεση των 

εγκαταστάσεων των ενεργών εφημερίδων που δραστηριοποιούνταν πριν από την 

είσοδο των γερμανικών στρατευμάτων στην Ελλάδα. Ειδικότερα για τη 

Θεσσαλονίκη, στην οποία διέμενε μεγάλος αριθμός εύπορων και μη Εβραίων, η 

έκδοση εβραϊκών εφημερίδων διεκόπη, όπως ήταν φυσικό λόγω του αντισημιτικού 

κύματος, και οι εγκαταστάσεις τους κατασχέθηκαν. Το γερμανικό Γραφείο Τύπου 

ιδρύθηκε με την είσοδο των Γερμανών από τον Αξιωματικό Λαγχάμερ στις αρχές του 

1942. Από τον Λαγχάμερ διατάχθηκε και η σύλληψη των διευθυντών της Εφημερίδας 

«Απογευματινή», σύμφωνα με τα επίσημα πρακτικά της δίκης των δωσίλογων 

Πίνακας 1. Λίστα με τον εβραϊκό Τύπο (εφημερίδες και περιοδικά) της Θεσσαλονίκης. Πηγή: Δελτίο “Μπολετίνο 

ντε ινφορμασιόνες”, 1951, εκδ.Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης. 
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δημοσιογράφων που ακολούθησε την αποχώρηση των στρατευμάτων από τη χώρα 

(Κανδυλάκης, 2008:69). 

 

Εικόνα 2. Εκδόσεις της Εφημερίδας Ελευθερία, πηγή: https://www.thesslife.gr/node/387 

 

Εικόνα 3. Έκδοση του 1932 με το τετράγλωσσο λεξικό (στην ελληνική, γαλλική, εβραϊκή και 

εβραιοϊσπανική)  που δημοσίευε η εφημερίδα ElPuevlo σε συνέχεια. Πηγή: Εθνική Βιβλιοθήκη του 

Ισραήλ, στο: Νααρ, 2018, σελ. 18. 

 

1.5Η ενημέρωση των πολιτών στη Θεσσαλονίκη στα χρόνια της Κατοχής και η 

Νέα Ευρώπη 

 

Η έλλειψη πληροφόρησης των πολιτών σε σχέση με τις πολεμικές εξελίξεις 

στα χρόνια της Γερμανικής Κατοχής έχει παρομοιαστεί με την έλλειψη σε βασικά 

είδη (Κανδυλάκης, 2008: 25). Ειδικά για την πόλη της Θεσσαλονίκης, οι μόνες 

εφημερίδες που συνέχισαν με νόμιμο τρόπο την έκδοσή τους ήταν η Νέα Ευρώπη και 

η Απογευματινή, κατευθυνόμενα όργανα και οι δύο της ναζιστικής προπαγάνδας. 

Λειτουργούσε επίσης ο ραδιοφωνικός σταθμός του Τσιγγιρίδη ο οποίος όμως είχε 

επίσης κατασχεθεί από τους Γερμανούς12 (Ζαχαρόπουλος, 2020).Λοιπές 

 
12«Κατά τη γερμανική κατοχή ο πομπός κατασχέθηκε και ο Τσιγγιρίδης φυλακίστηκε. Οι 

Γερμανοί αφού δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν τον πομπό μόνοι τους,  τον 

https://www.thesslife.gr/node/387
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εφημερίδεςπου εκδίδονταν, όπως ήταν Το Φως, η Εφημερίδα των Βαλκανίων και η 

Νέα αλήθεια, υποχρεώθηκαν σε παύση. Σταδιακά κατασχέθηκαν όλα τα μηχανήματα 

και οι πρώτες ύλες που θα μπορούσαν να συντελέσουν στην παραγωγή ή διάδοση 

ειδήσεων όπως ήταν τα ραδιόφωνα, ακόμη και η κατοχή λευκού χαρτιού, 

γραφομηχανών και πολυγράφων, και όπως ήταν φυσικά απαγορεύτηκαν οι 

προκηρύξεις (Φεβρουάριος 1942). 

Το κενό της πληροφόρησης κάλυπταν οι διασκευασμένες και λογοκριμένες 

ειδήσεις των ναζιστικών εφημερίδων καθώς και η ενημέρωση «με τη ντουντούκα». 

Όπως ανακοινώθηκε στη Νέα Ευρώπη της 1ης Νοεμβρίου 1941 «ετέθη εις 

κυκλοφορίαναυτοκίνητον με μεγάφωνονδιά μετάδοσιν ειδήσεων εις την ελληνικήν» 

(Κανδυλάκης, 2008: 26).  

Η Νέα Ευρώπη, που ήταν και η μεγαλύτερη σε διάρκεια έκδοση, γνωρίζουμε 

ότι το πρώτο φύλλο της κυκλοφόρησε στις 14 Απριλίου (Πατρικίου 2009:139), 

δηλαδή μια μόλις εβδομάδα μετά την είσοδο των γερμανικών στρατευμάτων στην 

πόλη. Ωστόσο, η εφημερίδα κυκλοφορούσε και κατά τη περίοδο του μεσοπολέμου, 

έχοντας εντωμεταξύ σταματήσει η κυκλοφορία της (Δρουμπούκη, Χανδρινός, 2014, 

σελ.21). Οι Γερμανοί, σύμφωνα με πληροφορίες που προέρχονται από την κατάθεση 

στη Δίκη των Δωσίλογων (Κανδυλάκης, 2008:73 σχετικά με την κατάθεση του 

Περικλή Αγγελόπουλου), έπαυσαν με την είσοδό τους στην πόλη τις εφημερίδες 

Μεσατζέροκαι Μακεδονία, ενώ οι λοιπές εφημερίδες συνέχισαν την έκδοσή τους για 

το επόμενο οχτάωρο. 

Ανάμεσα στις ενέργειες των Γερμανών με σκοπό τον πλήρη έλεγχο της 

ειδησεογραφίας αλλά και την ταπείνωση των δημοσιογράφων ήταν η υποχρέωση των 

δημοσιογράφων να συντάξουν άρθρα με θέσεις αντίθετες προς την προσωπική τους 

ιδεολογία την οποία εξέφραζαν μέσα από τα άρθρα τους προ της Γερμανικής 

Κατοχής. Έτσι επιλέχθηκαν οκτώ δημοσιογράφοι οι οποίοι υποχρεώθηκαν να 

συντάξουν άρθρα με περιεχόμενο εναντίον των κομμουνιστών, των μασόνων, των 

Άγγλων κ.τ.λ.. Εργάστηκαν στην ίδια εφημερίδα επαγγελματίες δημοσιογράφοι της 

εποχής: Β. Μεσολογγίτης, Άριστος Χασήρ(τζόγλου), Ν. Καμμώνας, Γιάννης Ζήρας, 

 

αποφυλάκισαν για να μπορέσουν να ασκήσουν την προπαγάνδα τους», όπως αναφέρει 

ο Ζαχαρόπουλος (2020). 
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Νίκος Στάγκος, Αντ. Κοσματόπουλος, οι οποίο ιδημοσίευανάλλοτε υπογράφοντας 

και άλλοτε χρησιμοποιώντας ψευδώνυμο ή τα αρχικά τους (Κοτσιφός, 2012). 

Η προετοιμασία για την έκδοση του πρώτου φύλλου της εφημερίδας Νέα 

Ευρώπη ξεκίνησε τη δεύτερη κιόλας ημέρα της Κατοχής, ενώ ενέργειες σχετικά με τη 

συγκρότηση προσωπικού και υλικοτεχνικών μέσων (χαρτί, εξασφάλιση 

τυπογραφικών εγκαταστάσεων κ.τ.λ.) «έγιναν προφανώς την ίδια ημέρα που ο λαός 

της Θεσσαλονίκης δεχόταν με απελπισία τον γερμανικό Στρατό στην πόλη», όπως 

αναφέρει ο Κοτσιφός (2012: 53). Για την έκδοση της ο Λαμψάκης χρησιμοποίησε 

αποθέματα χάρτου από τις εφημερίδες Νέα Αλήθεια και Μακεδονία, καθώς είχαν διακόψει 

την έκδοση τους (Κοτσιφός, 2012: 53). Η έλλειψη κάποιων πρώτων υλών 

τεκμηριώνεται και από την αναγκαστική δήλωση ειδών και πολυτελείας και 

μηχανημάτων που ανακοινώθηκε στη Νέα Ευρώπη και την Απογευματινή   της 2ας 

Απριλίου 1943 (Τομανάς, 1996). Η ανακοίνωση αποσαφήνιζε ότι έπρεπε να δηλωθεί 

το σύνολο των ποσοτήτων χαρτιού που είχαν στη διάθεσή τους τόσο τα τυπογραφεία 

όσο και τα χαρτοπωλεία της Θεσσαλονίκης. Η δήλωση των αποθεμάτων χαρτιού 

γινόταν στο «Τμήμα Διαχείρισης του Κλιμακίου Προπαγάνδας» που βρισκόταν στην 

οδό Νίκης 63, την παραλιακή οδό της πόλης.   

Τα γραφεία της Νέας Ευρώπης στεγάστηκαν αρχικά επί της Ερμού 58, (χώρος 

της Εφημερίδoς των Βαλκανίων) σταδιακά όμως μετακινήθηκαν σε διαφορετικά 

σημεία της πόλης, σε πρώην εγκαταστάσεις άλλων εφημερίδων. Οι διευθύνσεις που 

έδρευε η εφημερίδα ήταν η 4ης Αυγούστου 3413, έπειτα η Πλάτωνος 9 

(εγκαταστάσεις της εφημερίδας Φως), η Μητροπόλεως 48 (τυπογραφεία και γραφεία 

της Νέας Αλήθειας), στην οδό Τσιμισκή 63 (εγκαταστάσεις της εφημερίδας 

Μακεδονία). Τα τυπογραφεία όμως παρέμειναν μέχρι το τέλος της Κατοχής στην 

Αγίας Σοφίας 26 (Κοτσιφός, 2012: 53). 

Το περιεχόμενο των κειμένων της Νέας Ευρώπης δεν ήταν άλλο από 

φασιστικής ιδεολογίας άρθρα: αντισημιτική προπαγάνδα, διαστρεβλωμένα πολιτικά 

νέα και πολεμικές εξελίξεις αλλά και στήλες με θέματα προσφιλή στις εφημερίδες της 

εποχής, αναγγελίες κηδειών και μνημοσύνων και εμπορικού ενδιαφέροντος 

ανακοινώσεις όπως τα ωράρια λειτουργίας της αγοράς. Τα κείμενα που αφορούσαν 

στους νέους κανονισμούς που έθεταν οι κατακτητές όπως οι ώρες κυκλοφορίας, ήταν 

 
13 Οδός Αγίας Σοφίας. 
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λιτά και η γλώσσα τους σκληρή και κωδικοποιημένη, κατεξοχήν χαρακτηριστικά της 

στρατιωτικής γλώσσας.  

Έχει υπολογιστεί ότι ο αριθμός των δημοσιογράφων που συνεργάστηκαν με 

τους κατακτητές στην πόλη της Θεσσαλονίκης αγγίζει περίπου τους είκοσι 

(Κανδυλάκης, 2008: 28). Η συνεργασία τους με τους κατακτητές αποδόθηκε στην 

έλλειψη εργασίας, το σοβαρό πρόβλημα ανεργίας και έλλειψης τροφίμων και αγαθών 

πρώτης ανάγκης, Από αυτούς, μόνο τρεις ήταν ιδεολογικά προσκείμενοι στο 

ναζιστικό καθεστώς και συνεργάστηκαν συνειδητά στην παραγωγή 

προπαγανδιστικών ειδήσεων. Ήταν οι Πέτρος Ωρολογάς, Νίκος Φαρδής και Νίκος 

Κράλλης.  

Οι λογοτέχνες που δεν θέλησαν να συνεργαστούν με τον κατακτητή επέλεξαν 

τον δρόμο της ανεργίας, ενώ άλλοι, σε μια μορφή αντίστασης, αποποιήθηκαν την 

ιδιότητα τους και άλλαξαν επάγγελμα. Μια άλλη κοινωνική διάσταση αυτών των 

επιλογών ήταν η άνοδος της ανεργίας που αφορούσε στον δημοσιογραφικό κόσμο, 

ειδικότερα αν αναλογιστεί κανείς τον σημαντικό για την εποχή ρόλο που 

διαδραμάτιζαν οι εφημερίδες για την ενημέρωση των πολιτών, εφόσον μάλιστα δεν 

υπήρχαν τα σημερινά μέσα. 

Ο Αντιστασιακός Τύπος 

Πολλοί δημοσιογράφοι προσχώρησαν στον Μυστικό ή αντιστασιακό Τύπο 

της εποχής ο οποίος βρισκόταν στον αντίποδα της γερμανικής προπαγάνδας, 

δημοσιεύοντας ειδήσεις σχετικές με τα πολιτικά και πολεμικά γεγονότα και επεδίωκε 

την αξιόπιστη ενημέρωση των πολιτών στις δυσμενείς εκείνες ιστορικές συνθήκες. 

Στη Μακεδονία ο Αντιστασιακός Τύπος (1941-1944) έδωσε τον δικό του αγώνα 

αφήνοντάς πίσω του πολλά ντοκουμέντα της εποχής (Ζαφείρης, 2009). Οι εφημερίδες 

που εκδίδονταν στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη Μακεδονία και που έχουν 

καταγραφεί14, αριθμούν πάνω από 167. Κύριο σκοπό τους είχαν την ενημέρωση του 

κοινού (ΕΣΗΕΜΘ, 2009).  

Μεγάλα ονόματα του αντιστασιακού τύπου υπήρξαν ο Άγγελος Σικελιανός, ο 

Κώστας Βάρναλης, ο Βασίλης Ρώτας, ο Καραγάτσης, ο Ηλίας Βενέζης, ο Μανώλης 

 
14Σύμφωνα με τον Κουζινόπουλο (2005:147-8), εκατοντάδες ήταν οι εφημερίδες που 

κυκλοφόρησαν παράνομα κάτω από αναρίθμητους κινδύνους (κεντρικές, περιφερειακές αλλά και 

τοπικές) κατά τη διάρκεια της γερμανο- ιταλο- βουλγαρικής σκλαβιάς.  
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Αναγνωστάκης, ο Εμμανουήλ Κριαράς, ο Νικηφόρος Βρεττάκος, ο Κωνσταντίνος 

Λαπαθιώτης, ο Μενέλαος Λουντέμης κ.ά. 

Αναλυτικότερα, η Μακεδονία περιελάβανε τον μεγαλύτερο αριθμό 

εφημερίδων της Εθνικής Αντίστασης, ενώ στη Βόρεια Ελλάδα και συγκεκριμένα στη 

Θεσσαλονίκη τυπώθηκε η εφημερίδα Ελευθερία (Ιούνιος 1941) η πρώτη παράνομη 

εφημερίδα της κατεχόμενης Ευρώπη15. Άλλη σημαντική εφημερίδα ήταν η Λαϊκή 

Φωνή, του Μακεδονικού Γραφείου του ΚΚΕ.  

Στις λοιπές παράνομες εφημερίδες που κυκλοφορούσαν στους διαφόρους 

νομούς της Βόρειας Ελλάδας υπερτερούν αριθμητικά αυτές του ΕΑΜικού Τύπου, 

καθώς εκδόθηκαν συνολικά, σε Μακεδονία και Θράκη, 120 μυστικές εφημερίδες της 

Αριστεράς κατά τη διάρκεια της Κατοχής, από τις οποίες 108 εκδίδονταν  στη 

Μακεδονία και 10 στη Θράκη, ενώ 19 εφημερίδες τυπώνονταν στη Θεσσαλονίκη16. Οι 

εφημερίδες τυπώνονταν κάτω από άκρα μυστικότητα συχνά από «αυτοσχέδιους 

δημοσιογράφους» και από τυπογράφους αυτοδίδακτους, χωρίς να υπολείπονται σε 

ποιότητα λόγω της επαγγελματικής ευσυνειδησίας που επεδείκνυαν, ενώ αξίζει να 

σημειωθεί ότι λόγω της έλλειψης χαρτιού, πολλά από τα φύλλα των εφημερίδων της 

εποχής διοχετεύονταν στη μαύρη αγορά για να πωληθούν στη συνέχεια ως χαρτί 

(Κανδυλάκης, 2008: 69). 

Πολλές εφημερίδες του πολιτικού χώρου της Δεξιάς (ΕΜΕ, ΕΔΕΣ, Νέα Ελλάς, 

Νέα Πνοή, Σουλιώτισσα, Φοιτητική Φλόγα κ.ά.) εκδίδονταν στη Θεσσαλονίκη. Οι 

περισσότερες εκδίδονταν από την ΠΑΟ, η οποία όμως στην πορεία διασπάστηκε και 

μεγάλο μέρος της προτίμησε να συνεργασθεί με τους Γερμανούς, ενώ ιδεολογικά η 

κατεύθυνσή τους ταυτίζονταν ουσιαστικά με αυτής της Νέας Ευρώπης. 

 Σημαντικά ονόματα του αντιστασιακού Τύπου της πόλης της Θεσσαλονίκης 

ήταν ο δημοσιογράφος Γιάννης Κανάκης και οι τυπογράφοι Κατσούλης Κώστας και 

Αλεξανδρόπουλος Μιχάλης. 

 
15Η εφημερίδα Ελευθερία τυπωνόταν από το Κόμμα των Φιλελευθέρων, το ΚΚΕ, το Σοσιαλιστικό 

Κόμμα, από τη Δημοκρατική Ένωση και ορισμένων συντηρητικών αξιωματικών (Κουζινόπουλος 

(2005:148). 
16 Στην υπόλοιπη Ελλάδα ο παράνομος Τύπος της Κατοχής αριθμούσε μυστικά «33 ΕΑΜικές 

εφημερίδες στην Αθήνα, 7 στον Πειραιά, 24 στη Στερεά Ελλάδα, 30 στη Θεσσαλία, 16 στην Ήπειρο, 4 

στην Κρήτη και 9 στα νησιά του Αιγαίου» (Κουζινόπουλος, 2005:148 παραπέμποντας στην εξάτομη 

Ιστορία της Αντίστασης 1940-45)16. Από το ΕΑΠ  εκδόθηκαν42, 26 από το ΕΛΑΣ, 2 από την ΕΠΟΝ 

και 20 από το ΚΚΕ. Από την Εθνική Αλληλεγγύη εκδόθηκαν 5και οι υπόλοιπες από το ΑΚΕ, την ΕΛΔ 

και το ΣΚΕ. 
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Εικόνα 4. Έκδοση της Νέας Ευρώπης που σχολιάζει το ζήτημα της μαύρης αγορά, 3 Μαρτίου 1942, (κωδ. 

NE28599_03.03.1942_1). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 

Η λογοτεχνική παραγωγή γενικά κατά τη περίοδο της Κατοχής 
 

Σύμφωνα με τον Vitti (2003:457) η λογοτεχνία κατά τη διάρκεια της 

Γερμανικής κυριαρχίας και ειδικότερα η ποίηση της αντίστασης, στόχο είχαννα 

συνεισφέρουν στον αγώνα κατά των Γερμανών, καθώς αποτελούσαν τμήμα της 

εξέγερσης. Μέσα από έργα χωρίς ξεκάθαρη  αντιστασιακή πρόθεση, οι λογοτέχνες 

μοιάζουν να αγωνίζονται να εμφυσήσουν το πνεύμα της ελπίδας και της 

απελευθέρωσης στους καταπιεσμένους από τους κατακτητές Έλληνες. 

Όπως σημειώνει ο Vitti (2003:457) λογοτεχνικά έργα που γράφτηκαν αυτή 

την περίοδο όπως το αφήγημα του Μυριβήλη «Βασίλης ο Αρβανίτης» (1943) και το 

«Φημισμένοι άντρες και Λησμονημένοι», έργο του Κόντογλου (1942), αλλά και η 

Αιολική Γη του Βενέζη (1943), καλλιεργούν έμμεσα μια αντιστασιακή ατμόσφαιρα. 

Πρόκειται για έργα που καταφέρονται εναντίον των Γερμανών κατακτητών. Παρότι 

τα θέματα τους μοιάζουν αθώα, ωστόσο ο παραμικρός υπαινιγμός φαίνεται ότι 

γινόταν αντιληπτός από το καταπιεσμένο αναγνωστικό κοινό. Ο Ήλιος ο Πρώτος του 

Ελύτη (1943) και Η τελευτίαπ.Α. Εκατονταετία του Ρίτσου (1943) παραδίδουν το 

κλίμα της «Κυριακής δίχως τέλος» (Vitti, 2003:458) το οποίο αποτελεί έκφραση μιας 

παθητικής αντίστασης.  

Μια μορφή αυτολογοκρισίας μάλιστα συναντάται κατά την έκδοση του έργου 

¨Δοκιμασία¨ του Ρίτσου όταν δεν συμπεριλήφθηκε «Παραμονές του ήλιου» ώστε να 

μην προκαλέσει τους λογοκριτές. 

Η λογοτεχνία στην ταραγμένη περίοδο της Γερμανικής Κατοχής είναι στενά 

συνδεδεμένη με την ιστορία, τις πολιτικές εξελίξεις και τις κοινωνικές καταστάσεις 

και ένα συνολικό πλέγμα που περιλαμβάνει τόσο υλικούς όρους όσο και την 

ψυχολογία των ανθρώπων οφείλει να ληφθεί υπόψιν για την κατανόηση της 

λογοτεχνικής παραγωγής(Καστρινάκη, 2015). 

Η παραγωγή του χώρου των γραμμάτων μπορεί να γίνει κατανοητή με το 

διαχωρισμό της (Καστρινάκη, 2015) σε δύο φάσεις:  

- Κατά την πρώτη φάση, η οποία διήρκεσε ως τα τέλη του 1942, η αντίσταση είναι 

πολύ περιορισμένη σε αντίθεση με την βιβλιοπαραγωγής. Η Καστρινάκη (2015) 
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παρατηρεί ότι η άνθηση της βιβλιοπαραγωγής συνδέεται με τον περιορισμό και τα 

δεινά των ανθρώπων  οι στράφηκαν στο βιβλίο για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν 

στις δυσμενείς συνθήκες της ζωής τους. Η αυξανόμενη αυτή ζήτηση του βιβλίου είχε 

ως αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη παραγωγή. Όσο για τους λογοτέχνες, και εκείνοι 

δείχνουν τάσεις φυγής από την πραγματικότητα καθώς στρέφονται προς «αιώνια» 

θέματα, η σχετιζόμενα με τις τότε συγκυρίες: έρωτας, παιδική ηλικία, ειδυλλιακές 

αγάπες, ηλιόλουστα τοπία.Επικρατεί το σύμβολο του νησιού, χαρακτηριστικό για την 

πρώτη φάση της Γερμανικής Κατοχής και η «λυρική πεζογραφία», ένα αφηγηματικό, 

συμβολιστικό και εσωστρεφές είδος τέχνης (Καστρινάκη, 2015).Το γενικό κλίμα μέσα 

από την επίκληση αιώνιων αξιών και μέσα από την «αποεθνικοποίηση»  είναι στην πρώτη 

φάση της Κατοχής ουσιαστικά ένα κλίμα παραδοχής της ήττας, ένας συμβιβασμός με τις νέες 

καταστάσεις που αντιμετώπιζαν οι άνθρωποι. 

Η λογοκρισία αυτή την περίοδο ήταν χαλαρή, και οι Γερμανοί όπως και οι Ιταλοί δεν 

στερούνταν πρόσβασης στα ελληνικά κείμενα ή και έδειχναν αδιαφορία για την 

αντίσταση μέσω της λογοτεχνίας. Η ηττοπάθεια της περιόδου οδήγησε τους λογοτέχνες 

γενικά σε μια αναδίπλωση στον εσωτερικό κόσμο και στην επιθυμία για μοναξιά. 

- Η δεύτερη φάση είναι μια φάση που χαρακτηρίζεται από αλλαγή συνθηκών. Τα 

πολεμικά γεγονότα δείχνουν ότι στις αρχές του 1943 οι Σύμμαχοι κέρδισαν έδαφος. 

Αναζωογονήθηκε ο πατριωτισμός και υπάρχει αλλαγή στη θεματολογία καθώς τη 

θέση των συναισθημάτων της παραδοχής της ήττας λαμβάνει μια εξύμνηση του 

«ζωτικού μίσους». Το γεγονός της κηδείας του Κωστή Παλαμά (27/2/1943) 

ενέπνευσε μια σειρά πατριωτικών εκδηλώσεων17. Πολλοί λογοτέχνες υιοθέτησαν στη 

δεύτερη φάση μια πιο αγωνιστική στάση, αλλά δε λείπουν και εκείνοι που συνέχισαν 

να παράγουν έργα που χαρακτηρίζονται από τον ίδιο εσωστρεφή λυρισμό, ενώ 

εντοπίζονται (Καστρινάκη, 2015) και διττές συμπεριφορές με αγωνιστικότητα σε 

ορισμένους τομείς της ζωής η οποία δεν συμβαδίζει με την «ανέμελη» στάση στην 

τέχνη, η οποία πιθανόν να είχε λάβει σε αυτή την περίπτωση έναν παρηγορητικό και 

«γαληνευτικό» ρόλο. 

Επιπλέον, την δεύτερη αυτή φάση και συγκεκριμένα το 1943 εκδόθηκαν πολλά νέα 

περιοδικά και ενώ στην αρχική φάση της Κατοχής είχε απομείνει μόνο η Νέα Εστία, 

 
17Σχετικά με το γεγονός η Καστρινάκη αναφέρει (2015:12) : «Ο Σικελιανός εκφωνεί πάνω από τον 

τάφο ένα ποίημα που έχει μείνει στην ιστορία: Ηχήστε οι σάλπιγγες | καμπάνες βροντερές δονήστε 

σύγκορμη τη χώρα πέρα ως πέρα… Το ποίημα δημοσιεύτηκε πρωτοσέλιδο στη Νέα Εστία – άλλη μια 

ένδειξη ότι η λογοκρισία κατά την Κατοχή ήταν μάλλον χαλαρή». 



32 
 

ξαφνικά πολλαπλασιάστηκαν τα έντυπα που ασχολούνταν με θέματα πολιτισμού 

φθάνοντας τα δεκαπέντε σε Αθήνα και επαρχία, και επιπλέον εκδίδονταν και 

παράνομα, νεανικά και φοιτητικά περιοδικά. 

Τυπικό θέμα που εντοπίζει η Καστρινάκη στο σύγγραμμά της είναι η φυγή στην 

παιδική ηλικία, στη φύση και το χωριό, όπως συμβαίνει με την Αιολική Γη του Ηλία 

Βενέζη, η οποία δημοσιεύτηκε σε συνέχειες το 1942 στην Εστία, η Πρώτη άνοιξη του 

Αστέρη Κοββατζή, (1944), το Προμήνυμα του Αντώνη Βουσβούνη (1943), τοΕαρινό 

του Άλκη Αγγελόγλου (1943) και το Αμαρτωλοί του ιδίου (1944), έργο της λυρικής 

πεζογραφίας της εποχής.Ωστόσο, στο «Θλιμμένο παραμύθι» της Τατιάνας Σταύρου 

(1943, από τη Συλλογή Το καλοκαίρι πέρασε) μιλά για τα προβλήματα της παιδικής 

ηλικίας, τη φτώχεια, την ορφάνια κ.τ.λ.  Σύμφωνα πάντα με την Καστρινάκη, 

εγκαταλείφθηκαν την περίοδο αυτή τα αστικά θέματα και σκηνικά, και οι λυρικοί 

πεζογράφοι γράφουν κυρίως νουβέλες και διηγήματα και όχι μυθιστορήματα. 

Οι μεγάλοι Έλληνες ποιητές της περιόδου γράφουν και αυτοί : π.χ. ο Ήλιος ο 

πρώτος του Ελύτη, ο οποίος περιγράφει τη φυγή σε νησί της εφηβικής ηλικίας και η 

Παλιά μαζούρκα σε ρυθμό βροχής του (αριστερού) Γιάννη Ρίτσου αναφέρονται επίσης 

στη σχολική- εφηβική ηλικία.Ο ήλιος και ο ονειρικός τόπος απασχολεί επίσης τον Μ. 

Καραγάτση στο Το χαμένο νησί (1941-1942), το μυθιστόρημά του Μενέλαου 

ΛουντέμηΈκσταση (1942) και άλλα έργα της εποχής, ενώ υπάρχουν διάσπαρτα 

εκφράσεις της κανονικότητας και της καθημερινότητας και μία αίσθηση ότι κάποιοι 

λογοτέχνες γράφουν ευτράπελα και με «κέφι», χρησιμοποιώντας το χιούμορ ως 

αντίδραση στις δυσκολίες των συγκεκριμένων χρόνων (π.χ. Μαρία Καρρά). 

Το θέμα της μοναξιάς επίσης απασχολεί ορισμένους λογοτέχνες (π.χ. Στέλιος 

Ξεφλούδας, Κλέαρχος Μιμίκος) ενώ είναι έκδηλος ο αισθητισμός, η τάση δηλαδή για 

«υπερτροφία της μορφής» (Καστρινάκη, 2015, σελ:19).  

Στο τέλος της περιόδου της Κατοχής η τέχνη γενικά στράφηκε από το ατομικό 

στο συλλογικό εστιάζοντας σε προβλήματα του κοινωνικού συνόλου.  Η προσδοκία 

της Απελευθέρωσης και μιας ριζικής αλλαγής του κόσμου αποτυπώθηκε στη λογο-

τεχνία, και το σύμβολο του νησιού και της φυγής αντικαταστάθηκε από το σύμβολο 

του ταξιδιού που εξέφραζε την επιθυμία για ανακάλυψη18.  

 
18

Η Απελευθέρωση και τα Δεκεμβριανά παρά την ήττα της Αριστεράς, ανέδειξαν ως κυρίαρχη 

την αριστερή παράταξη με πλήθος σχετικών με τα βίαια ξεσπάσματα κειμένων ενώ από την άλλη 
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 2.2 Η εφημερίδα Νέα Ευρώπη. 

 
πλευρά οι συντηρητικοί σιώπησαν έως το τέλος της δεκαετίας του 1940 και τις αρχές της επόμενης 

δεκαετίας. (Καστρινάκη, 2015). 
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Εικόνα 5. Έκδοση της 1ης Μαρτίου 1942, Νέα Ευρώπη, (κωδ. NE44_01.03.1942_02). 

Η εφημερίδα Νέα Ευρώπημαζί με την Απογευματινή συνιστούν, τις δύο φιλο- 

αξονικές ελληνόγλωσσες εφημερίδες της Θεσσαλονίκης των χρόνων της γερμανική 

κατοχής, ενώ η Απογευματινήθα πρέπει να σημειώσουμε ότι ήταν εξαρχής ναζιστικής 
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ιδεολογίας - δηλαδή και πριν την επιβολή Γερμανικής Κατοχή. Η Νέα Ευρώπη 

ξεκίνησε να εκδίδεται, όπως προαναφέραμε, αμέσως μετά την είσοδο των Γερμανών 

στην πόλη,δηλαδή στις 14 Απριλίου του 1941. Πρόκειται για μια εσπευσμένη κίνηση 

η οποία δεν μπορεί παρά να υποδηλώνει τη μέριμνα των δυνάμεων του Άξονα για την 

άμεση εκκίνηση της προπαγάνδας στα κατεχόμενα εδάφη, μιας προπαγάνδας η οποία 

μπορούσε να φέρει καλύτερα αποτέλεσμα προφανώςεάν αφορούσεδημοσιεύματα στα 

ελληνικά.Για το λόγο αυτό,σημαντικήήταν η απασχόληση ελληνόφωνων 

δημοσιογράφων στην εκδοτική μηχανή. 

Η φίμωση και χειραγώγηση του Τύπου και γενικότερα των μέσων μαζικής 

ενημέρωσης αποτελεί άλλωστε μια πρακτική προσφιλή στα ολοκληρωτικά 

καθεστώτα. Επιβεβαιώνεται με αυτό το γεγονός και η σημασία που είχε για την 

ενημέρωση των πολιτών η εφημερίδα την εποχή εκείνη, ελλείψει άλλων μέσων 

ενημέρωσης. Οι φιλοναζιστικές εφημερίδες αποτελούσαν κατά τη γερμανική κατοχή 

τη δίαυλο επικοινωνίας ανάμεσα στον ελληνικό λαό και τον υπόλοιπο κόσμο, με ό,τι 

συνεπάγεται αυτό για τη διαμόρφωση της κοινής γνώμης αλλά και την ενημέρωση 

των πολεμικών τεκταινόμενων. Έτσι, οι πολίτες μάθαιναν μόνο όσα συνέφεραν τον 

κατακτητή, και τα πολεμικά γεγονότα παρουσιάζονταν σαν εξελίξεις προς όφελος 

μιας εθνοσωτήριας γερμανικήςή γερμανόφιλης κυβέρνησης. 

Μέχρι το τελευταίο φύλλο της στις 29 Οκτωβρίου 1944, η εφημερίδα δεν 

σταμάτησε να δημοσιεύει προπαγανδιστικές και αντισημιτικές ειδήσεις, 

φιλτραρισμένες από τις ιδεολογικές τοποθετήσεις του Ναζισμού και των δυνάμεων 

του Άξονα, κυκλοφορώντας καθημερινά όλες τις ημέρες της Εβδομάδας εκτός της 

Δευτέρας.  

Η Νέα Ευρώπη κυκλοφορούσε σε τετρασέλιδη (δίφυλλη) έκδοση τις Κυριακές 

και δισέλιδη (μονόφυλλη) τις καθημερινές και εκδιδόταν στις κατασχεθείσες 

εγκαταστάσεις της εφημερίδας Το Φως του Δημοσθένη Ρίζου.  
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Εικόνα 6. Τμήμα από εξώφυλλο της Νέας Ευρώπης με τα στοιχεία της εφημερίδας. 

Πρώτος διευθυντής της Νέας Ευρώπηςήταν ο Βασίλειος Λαμζάκης και 

αρχισυντάκτης ο Ιωάννης Σπαθάρης (Δορδανάς, 2009:156).Από τον Μάρτιο του 1942 

τα γραφεία της εφημερίδας εδράζονταν επί της οδού Τσιμισκή, σε κοντινή απόσταση 

από το Αρχηγείο της Geheime Feldpolizei, δηλαδή της Μυστικής Αστυνομίας 

Στρατού και της Εθνικής Ενώσεως της Ελλάδας, αντισημιτικής φασιστικής 

οργάνωσης (Πατρικίου, 2009, σελ. 215), μια εγγύτητα η οποία πιθανότατα 

συνετέλεσε στην επιβίωση των εφημερίδων σε πρακτικό επίπεδο (Πατρικίου, 2009, 

σελ. 216). Πριν όμως εγκατασταθεί εκεί η έδρα της εφημερίδας είχε μετακινηθεί ήδη 

4 φορές: αρχικά βρισκόταν στην οδό 4ης Αυγούστου 34, έπειτα μεταφέρθηκε στην 

Πλάτωνος 9 και μιατρίτη φορά μεταφέρθηκεαπό τη Μητροπόλεως 48 όπου έδρευε, 

προτού καταλήξει στην οδό Τσιμισκή 63. 

 

Εικόνα 7. Φύλλο της Νέας Ευρώπης με γερμανικά στοιχεία. (Νέα Ευρώπη, 23 Απριλίου 1941). 

Η μορφή της εφημερίδας αποτελεί κι εκείνη από μόνη της, ανεξαρτήτως 

περιεχομένου, ένα ιστορικό ντοκουμέντο για την υλική υπόσταση του Τύπου για τη 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Ο γερμανικός τίτλος της Νέας Ευρώπης 

«DAS NEUE EYROPA» αναγραφόταν κάτω από τον ελληνικό για την περίοδο 
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23/6/1941 μέχρι 17/3/1942, ενώ δεν γνωρίζουμε με βάση ποιον συλλογισμό 

αφαιρέθηκε στη συνέχεια. Η έκδοση κατά κύριο λόγο ήταν μεγάλου μεγέθους, 

μονόχρωμη και συνήθως δισέλιδη ενώ μέσα σε πλαίσιο στο άνω δεξιό άκρο του 

εξωφύλλου  δηλωνόντουσαν η ημερομηνία, η ανατολή και δύση του ήλιου, η γιορτή 

της ημέρας εν είδη ημερολογίου. Βέβαια εντός του πλαισίου πληροφορούμαστε και 

κάποια βασικά στοιχεία της εφημερίδας όπως είναι ο αριθμός φύλλου, η τιμή, η 

διεύθυνση των γραφείων και των τυπογραφείων, στοιχεία επικοινωνίας και φυσικά, 

τα ονόματα του ιδιοκτήτη και του αρχισυντάκτη. Μάλιστα, στα φύλλα 74- 160 και 

καθώς η εφημερίδα έδρευε επί της 4ης Αυγούστου, τα ονόματα του ιδιοκτήτη και του 

αρχισυντάκτη παραλείπονταν.   

Εκτός από τις ασπρόμαυρες, υπήρξαν και δίχρωμες εκδόσεις οι οποίες 

χρησιμοποιούσαν  μαύρο και κόκκινο μελάνι και συμπίπτουν χρονικά κατά την 

περίοδο της επίθεσης των δυνάμεων του Άξονα κατά της ΕΣΣΔ). Η αλλαγή αυτή έχει 

ερμηνευτεί ως μια προσπάθεια να τονιστεί η επίθεση και να παρασχεθεί στους 

αναγνώστες η εφημερίδα ως ένα θέατρο των μαχών. 

Επίσης, έχουν διασωθεί και τετρασέλιδα φύλλα μικρότερου μεγέθους. Αρχικά 

με διευθυντή τον Λαμζάκη, εκδότη τον Ηλιάδη και αρχισυντάκτη τον 

Παπαστρατηγάκη, και έπειτα με ιδιοκτήτη της εφημερίδας τον Γεώργιο Πολλάτο, την 

περίοδο που τα γραφεία έδρευαν στην Τσιμισκή (Καβαλλάρη, 2013), η εφημερίδα 

επιδόθηκε με κάθε τρόπο στην προπαγάνδα και την καλλιέργεια τρομοκρατίας του 

ελληνικού λαού, του οποίου το ηθικό αγωνιζόταν να κάμψει. 

Η άνοδος του πληθωρισμού και η γενικότερη οικονομική κατάσταση της 

χώρας αποτυπώνονται αν μη τι άλλο στην αλλαγή της τιμής των εφημερίδων: όπως 

εύστοχα σημειώνει η Πατρικίου (2009:139) από την αρχική τιμή των 2 

δραχμών,σταδιακά πωλείται προς 100, 200 και 5.000 δραχμές, 10.000, 15.000, 

60.000, 100.000,250.000, 500.000, 1.000.000, 2.000.000 για να καταλήξει να 

πωλείται προς  5.000.000 δραχμές. 

Σημαντικές ημερομηνίες για την αλλαγή στη μορφή αλλά και τη διοίκηση της 

εφημερίδας είναι η 27ηΙουνίου 1941,οπότε και εμφανίζονται σημάνσεις αστεριών στα 

ονόματα των μελών της συντακτική ομάδας και οι οποίες καταργούνται τον 

Νοέμβριο του 1941, ενώ στα τέλη του Απριλίου του 1942 η εφημερίδα αλλάζει 

μέγεθος και κυκλοφορεί πλέονσε μικρή έκδοση.  
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Τα συγκεκριμένα τυπογραφικά στοιχεία στη θέση των ονομάτων απηχούν 

πιθανόν την έλλειψη εμπιστοσύνης και σταθερότητας μεταξύ Γερμανών 

αξιωματούχων και Ελλήνων δημοσιογράφων. Για παράδειγμα, ο Σπαθάρης, αν και 

εκδότης της Νέας Ευρώπης, δεν είχε καλή σχέση με τον Γερμανό Πάουλους, 

υπεύθυνο στο Γερμανικό Γραφείο Τύπου, και καθώς η ανάληψη της έκδοσης από τον 

ίδιο δεν θεωρούνταν σταθερή, στη θέση του ονόματός του εμφανίζονταν αστέρια. Τα 

παραπάνω προκύπτουν από την κατάθεση του δημοσιογράφου Περικλή 

Αγγελόπουλου όπως καταγράφθηκε στα Επίσημα Πρακτικά της Δίκης των 

Δωσίλογων (Κανδυλάκης, 2008:74).  

Η απόκρυψη εκδοτικών στοιχείων που αναφέρθηκε παραπάνω αλλά και η 

συνεχής μετακίνηση των γραφείων της εφημερίδας έχει υποστηριχθεί ότι 

διαμορφώνει πιθανόν την εικόνα ενός δύσκολου και μη αποδεκτού ξεκινήματος για 

την έκδοση της συγκεκριμένης εφημερίδας στη Θεσσαλονίκη(Πατρικίου, 2009, σελ. 

216).  

Η αναγνωσιμότητα της εφημερίδας δεν είναι γνωστή με βεβαιότητα αλλά 

προκύπτει μια εικόνα από έμμεσες πηγές. Είναι πιθανόν η αποδοχή και η 

αναγνωσιμότητα της να ανέβηκε σταδιακά, ενώ δηλαδή η εφημερίδα αρχικά 

συνάντησε πιθανότατα δυσκολίες, στην πορεία να έγινε περισσότερο αποδεκτή από 

το αναγνωστικό κοινό. Στο συμπέρασμα αυτό οδηγεί ο μικρός αριθμός διαφημίσεων 

που περιλάμβανε η εφημερίδα στις αρχικές της εκδόσεις και η ο οποίος αυξήθηκε 

κατακόρυφα στην πορεία. Συγκεκριμένα,στα παλιότερα σωζόμενα φύλλααρχικά 

διαφημίζονται δύο μόνο γιατροί ενώ, μέσα σε διάστημα λίγων μηνών 

βλέπουμεπάμπολλεςαγγελίες γιατρών αλλά και καταχωρήσεων όλων των ειδών στα 

οπισθόφυλλα στη στήλη με τις αγγελίες (π.χ. φύλλο Νέας Ευρώπηςαπό τις 27 Μαΐου 

1941). 
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Εικόνα 8. Μικρές αγγελίες στις 28 Μαΐου 1941,(κωδ. NE44_28.05.1941_2). 

 Μια τέτοια διόλου ευκαταφρόνητη επένδυση από πλευράς των 

διαφημιζόμενων δεν μπορεί παρά να δηλώνει ότι ένας σημαντικός αριθμός πολιτών 

προμηθεύονταν στην εφημερίδα συστηματικά, χωρίς βέβαια να γνωρίζουμε κατά 

πόσο τα κατεξοχήν πολιτικά άρθρα γινόταν πιστευτά και αποδεκτά για το 

περιεχόμενό τους. 

Η ευθύνη των δημοσιογράφων των κατοχικών εντύπων θα πρέπει να 

συσχετιστεί με την εικόνα της Νέας Ευρώπης όπως αυτή προκύπτει μέσα από τις 

καταθέσεις των μαρτύρων που κλήθηκαν στο δικαστήριο, από τις οποίεςδιαφαίνεται 

ότι από την αρχή το αναγνωστικό κοινό αποδέχθηκε τους συντελεστές της. Τα μέσα 

που μεταχειρίστηκαν Γερμανοί και Έλληνες για να εξασφαλίσουν τη συνεργασία των 

δημοσιογράφων ήταν μέσα του ολοκληρωτικού καθεστώτος όπως η σήμανση 

προσώπων με βάση την πολιτική ταυτότητα και η υπογραφή δήλωσης περί 

εξυπηρέτησης των Γερμανών προκειμένου να προσληφθούν οι άνεργοι 
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δημοσιογράφοι στις εφημερίδες (Κανδυλάκης, 2008). Για παράδειγμα, μέσα από την 

κατάθεση του Α. Μεσολογγίτη, δημοσιογράφου και συντάκτη της εφημερίδας Νέα 

Αλήθεια, έχουμε μια πρώτη αναφορά στην υπογραφή των άρθρων στα πρώτα φύλλα 

κυκλοφορίας. Αναφέρει λοιπόν ο Μεσολογγίτης (Κανδυλάκης, 2008:66, 

παραπέμποντας στη Νέα Αλήθεια, 1953): 

«Ο Λαγχάμερ ήταν ιδιοκτήτης τυπογραφείου σε μια επαρχιακή πόλη της Γερμανίας. 

Υπαξιωματικός… […]. Όταν ήρθε στη Θεσσαλονίκη βρήκε πρόθυμους συνεργάτες 

και προκάλεσε τη δημοσίευση άρθρων που επιδίωκαν να δείξουν ότι η Ελλάς 

συντάσσεται με τις δυνάμεις του Άξονα. Έτσι  δημοσιεύτηκε σειρά άρθρων με τα 

αρχικά «Π. Ω.» στη Νέα Ευρώπη που ο λαός δεν τα είδε με καλό μάτι και αυτό 

τάραξε τον Λαγχάμερ». Στη συνέχεια της κατάθεσής του ο Μεσολογγίτης αναφέρει 

ότι το Γερμανικό Γραφείο Τύπου διέταξε τους δημοσιογράφους να προσκομίσουν 

φωτογραφίες τους και προχώρησε στον ιδεολογικό στιγματισμό του καθενός μέσα 

από πληροφορίες που άντλησαν από άτομα του χώρου της δημοσιογραφίας. Λέξεις 

όπως «μασώνος» και «κομμουνιστής» γράφτηκαν πίσω από τις φωτογραφίες 

κατηγοριοποιώντας τους δημοσιογράφους ανάλογα με τις πολιτικές τους 

τοποθετήσεις.  

Η σταδιοδρομία της Νέας Ευρώπης ξεκινά λοιπόν με τη σήμανση των 

δημοσιογράφων και κατόπιν με τον εξαναγκασμό τους σε συγγραφή φιλογερμανικών 

και φιλοναζιστικών άρθρων. Οι πρώτοι που συνέγραψαν στην εφημερίδα ήταν οι Α. 

Θεοδωρίδης, Δ. Αυγέρης, Β. Βασιλικός, Ι. Ιωαννίδης, Π. Αγγελόπουλος, Α. 

Μπουντούρης, Β. Μεσολογγίτης, Α. Καραγεωργόπουλος και Ι. Σπαθάρης. Τους 

ανατέθηκε η συγγραφή άρθρων ενάντια στην ιδεολογία τους: αντικομουνιστικά 

άρθρα στους κομμουνιστές, αντι-μασωνικά άρθρα στους μασώνους κτλ. Η 

κατάσταση αυτή χαρακτηρίζεται από τον Μεσολογγίτη ως κατάντημα για τονΤύπο. 

Η επίπτωση των φιλοαξονικών άρθρων στον γενικό πληθυσμό δεν ήταν 

αμελητέα, και πάλι κατά τον Μεσολογγίτη, καθώς έβλαψαν τον συμμαχικό αγώνα και 

παρέσυραν τη μάζα σε μια ιστορική συγκυρία, δηλαδή λίγο μετά την εισβολή των 

Βουλγάρων. Παρότι διαγράφτηκαν από την Επιτροπή από την Ένωση Συντακτών 

«επί αναξιότητι», εκείνοι συνέχισαν να διατείνονται ότι η συνεργασία τους με τους 

Γερμανούς ήταν προς εξυπηρέτηση των συμφερόντων της Ελλάδας. Νίκη των 



41 
 

Γερμανών, κατ’αυτούς, θα σήμαινε νίκη των Ελλήνων. (Κανδυλάκης, 2008 

παραπέμποντας στη Νέα Αλήθεια, 1953). 

 

2.3Θεματολογία της Νέας Ευρώπης 
 

Αρχικά η Νέα Ευρώπη φιλοξενούσε σταθερούς τύπους και συγκεκριμένα είδη 

λογοτεχνικώνέργων. Η δομή τους είναι λίγο ως πολύ παρόμοια όπως και η 

θεματολογία. Με το πέρασμα όμως του χρόνου υπάρχουν δημοσιεύματα με πιο 

εύπλαστο περιεχόμενο, το οποίο οι λογοτέχνες χρησιμοποιούν άλλοτε αλληγορικά 

και άλλοτε διδακτικά. Από τις άτεγκτες δηλαδή πολεμικές ειδήσεις, τα γεγονότα που 

διατυμπανίζουν το μεγαλείο του Χίτλερ και των δυνάμεων του Άξονα και τα στεγνά 

δημοσιεύματα των πρώτων εκδόσεων, η εφημερίδα πέρασε σε πιο λογοτεχνικά είδη, 

με κοινωνικό περιεχόμενο, συχνά γλυκερά κείμενα που εκφράζουν πολύ έμμεσα μια 

γενικότερη θλίψη και μια ίσως υπερβολικά αδιάφορη αισιοδοξία, σε τέτοιο βαθμό 

επίπλαστη ως προς το περιεχόμενο και τον τρόπο έκφρασης της, που μπορεί κανείς να 

υποθέσει ότι ο εξαθλιωμένος λαός δεν θα μπορούσε ποτέ να την εκλαμβάνει ως 

ρεαλιστική. Από μια άλλη οπτική, εκφράζουν ίσως τις τάσεις φυγής που είχαν λόγω 

της κατάστασης ως μεμονωμένα άτομα οι δημοσιογράφοι και την ανάγκη τους να 

παρηγορούνται και να ξεχνιώνται με αυτό τον τρόπο.  

Κάποια από τα κύρια θέματα που επαναλαμβάνονται παρατίθενται αμέσως 

παρακάτω, καθώς γύρω από αυτά περιστρέφονται οι ειδήσεις και τα δημοσιεύματα 

της εποχής στη συγκεκριμένη εφημερίδα: 
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Α) Η Ελληνογερμανική «συναδέλφωση και αλληλεγγύη» 

 

Εικόνα 9. Η σημαία με τη σβάστιγγα πλάι στην ελληνική στο βράχο της Ακρόπολης. Πηγή φωτογραφίας: 

https://www.mixanitouxronou.gr/27-apriliou-1941-i-germani-benoun-stin-athina-ke-archizi-i-mavri-

nichta-tis-katochis-i-athinei-klinoun-ta-parathira-ke-i-angli-iposchonte-oti-tha-epistrepsoun/ 

Οι σχέσεις των δύο χωρών, Ελλάδας- Γερμανίας περιγράφονται στις 

δημοσιεύσεις της Νέας Ευρώπης ως θερμές, φιλικές και συναδελφικές και η 

αρθρογραφία που περιλαμβάνεται στις κατευθυνόμενες εφημερίδες της 

Θεσσαλονίκης επαινούσε τους Γερμανούς αποκαλώντας τους «ιππότες» και 

«ελευθερωτές», σύμφωνα με χαρακτηρισμούς που ανέφερε στη Δίκη των Δωσίλογων 

ο Π. Καρυωτάκης (Κανδυλάκης, 2008:73).Η κεντρική και επικρατούσα ιδέα που 

προβάλλει η αρθρογραφία της εποχής είναι ότι η Ελλάδα, η οποία κινδύνευε από τις 

αγγλικές και εβραϊκές βλέψεις, καλωσόρισε τα γερμανικά στρατεύματα και τα 

δέχθηκε ως δυνάμεις οι οποίες θα την απάλλασσαν από τους παραπάνω κινδύνους19.  

Στις 29 Απριλίου 1941, 2 ημέρες μετά την κατάληψη της Αθήνας από τους 

Γερμανούς, η Νέα Ευρώπη δημοσίευσε ένα άρθρο με τίτλο «Απολύτρωσις» το οποίο 

εξήγγειλε ότι η Αθήνα «υποδέχθηκε τα γερμανικά στρατεύματα» (29 Απριλίου 1941, 

 
19Συχνά οι εφημερίδες θα παρακινήσουν τους πολίτες να συντρέξουν και να περιθάλψουν 

τους Γερμανούς στρατιώτες και να συνεισφέρουν στον έρανο υπέρ των ηρωϊκών στρατιωτών οι οποίοι 

«στερούνται και των απολύτως αναγκαίων… μη καταδεχόμενοι να επαιτήσουν».  
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NE15_29.04.1941_1) και ότι η γερμανική ναζιστική σημαία η οποία υψώθηκε στην 

Ακρόπολη αποτελούσε «σύμβολον συναντήσεως του αρχαίου ελληνικού πνεύματος 

με τον νέον πολιτισμόν ο οποίος θα αναμορφώσει την Ευρώπην».  

Η επιχείρηση κατάληψης της Κρήτης ή «μάχη της Κρήτης», (στα γερμανικά 

«LuftlandeschlachtumKreta») απασχόλησε την εφημερίδα για μεγάλο χρονικό 

διάστημα. Η κατάληψη της Κρήτης στις 20 Μαΐου 1941, ενός νησιού που αποτελούσε 

γεωστρατηγική θέση μεγάλης σημασίας, ανακοινώθηκε σε υπερήφανο τόνο στις 

εφημερίδες των ημερών. 

Σε άρθρα όπως τα παραπάνω τα ρητορικά μέσα με τα οποία οι αρθρογράφοι 

προσπαθούσαν να διανθίσουν τα πολεμικά γεγονότα περίσσευαν. Ηχηρά επίθετα και 

εντυπωσιακές εκφράσεις της καθαρεύουσας χρησιμοποιούνταν δίπλα σε μια ξύλινη, 

στρατιωτική γλώσσα: «Οι λαοί της Ευρώπης θα αναπνεύσουν. Αναπνέουν ήδη. 

Βλέπουν να ροδίζει μια νέα κοσμοϊστορική εποχή, μία νέα και έκπαγλος 

κοσμογονία». 

Επίσης, η συνωμοσιολογία δεν έλειπε από παρόμοια δημοσιεύματα. Στο ίδιο 

άρθρο η Ευρώπη περιγράφεται ως πεδίο της μαφίας, μια διηρημένη, αιματοκυλισμένη 

ήπειρος, ραδιουργούμενη από σκοτεινές και συνωμοτικές δυνάμεις, μια ήπειρος η 

οποία είχε την τύχη να σωθεί τελικά από «το σκοτεινό Χθες» χάρις σε ένα «μέγα 

ιστορικόν Έθνος» και τον θεόπνευστο αρχηγό του, τον Χίτλερ. 
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Εικόνα 10. Απόκομμα από την Νέα Ευρώπη της 3ης Μαΐου 1941, κωδ. NE46_30.05.1941_2. 

 

Εικόνα 11. Άρθρο περί κοινωνικής αλληλεγγύης. Παρασκευή 9 Μαΐου 1941 (κωδ. NE25_09.05.1941_1). 

Σημείο τομής των δύο πολιτισμών, ελληνικού και γερμανικού, θεωρείται το 

κλασικό ιδεώδες και δεν λείπουν άρθρα που αναφέρονται στο ένδοξο αρχαιοελληνικό 

παρελθόν. Χαρακτηριστικό το άρθρο «Αιωνία Ελλάς» (23 Μαΐου 1941), που 

αποτελεί αναδημοσίευση της Εφημερίδος της Κολωνίας και που αναφέρεται σε μια 

σειρά από  αρχαίες προσωπικότητες, τοποθεσίες (Μυκήναι, Δελφοί) και γεγονότα τα 

οποία αποτέλεσαν τη βάση του δυτικού πολιτισμού σε κάθε τομέα. 
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 Χρησιμοποιείται και στο άρθρο αυτό η ίδια μεγαλόστομη γραφή, προσεκτικά 

αποστερημένη από κάθε είδους αναφορές που θα μπορούσαν να θίξουν τη σκληρή 

πραγματικότητα της γερμανικής κατοχής και ταυτόχρονα αναλώνεται σε γλυκερές 

περιγραφές της ανωτερότητας του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Δεν παραλείπεται 

η προσπάθεια σύνδεσης της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας με τον Γερμανό φιλόσοφο 

Γκαίτε. 

Αντίστοιχης θεματολογίας άρθρα ήταν και παρόμοια με αυτό της 31ης Μαΐου 

1941 με τίτλο «Κηρύγματα ζωής και Αναγεννήσεως. Εργασία. Πώς συναντώνται 

Ελλάς κι Εθνικοσοσιαλισμός» που επιχειρεί να συνδέσει τις εξαγγελίες του Χίτλερ 

για την αξία της εργασίας με τα αρχαία αποφθέγματα. Δεν παραλείπει βέβαια να 

αναφερθεί στην αντίθετη έννοια των έργων που ήταν ο βερμπαλισμός (λόγια αντί για 

έργα) ο οποίος «είναι ασιατικός, σημιτικός».  

Ωστόσο, στην πορεία του χρόνου η Νέα Ευρώπη θα αναγνωρίσει σε μερικά 

άρθρα της την αγανάκτηση του ελληνικού λαού εναντίον των Γερμανών. 

Δημοσιεύθηκε, για παράδειγμα, στις 5 Ιανουαρίου 1943 άρθρο το οποίο αναφέρει την 

εκτέλεση 45 πολιτών, την οποία προσπαθεί να αποδώσει ως απόρροια ενός πολέμου 

που προκάλεσαν οι Άγγλοι. «Οι αγγλόφιλοι κύκλοι» αναφέρει το συγκεκριμένο 

άρθρο, «…οι οποίοι.. δημαγωγούν υπέρ της Αγγλίας, ήρχισαν ήδη να εξερεθίζουν τον 

κόσμον εναντίον των Γερμανών». Και παρακάτω «Το αν οι Γερμανοί ενδιαφέρονται 

διά την δημοσκοπικής αυτής προπαγάνδας, ας μείνη κατά μέρος. Εις το κάτω κάτω 

τους είναι επιτέλους αδιάφορον, αν τους αγαπούμε ή αν τους μισούμε. Διεξάγουν 

σήμερα ένα αγώνα ζωήςκαι θανάτου, που δεν αφήνει περιθώριον διά 

αισθηματικότητας… Οφείλομεν να γνωρίζωμεν ότι η Γερμανία ηξαναγκάσθη υπό της 

Αγγλίας να αναλάβη ένα πόλεμον ζωής και θανάτου». 



46 
 

 

Εικόνα 12. Νέα Ευρώπη, έκδοση 5ηςΙανουαρίου 1943. 

 

Β) Μεταφράσεις και αναδημοσιεύσεις άρθρων 

 

Οι αναδημοσιεύσεις άλλων φιλοναζιστικών εφημερίδων μετά από μετάφρασή 

τους αποτελούσαν πάγια τακτική των συντακτών της εφημερίδας. Αναφερόταν συχνά 

και το όνομα του γράφοντος με ελληνικά στοιχεία. Οι αναδημοσιεύσεις και 

μεταφράσεις δεν αφορούσαν μόνο πολιτική και πολεμική επικαιρότητα αλλά και 

άρθρα ποικίλης ύλης. Ενδεικτικό της πρώτης κατηγορίας το άρθρο με την εξής 

αναφορά «Εις την Ντούτσε ΑλγκεμάινεΤσάιτουγκεδημοσιεύθη το κατά την έναρξιν 

των Βαλκανικών επιχειρήσεων το κάτωθι άρθρο» ξεκινάει το άρθρο της 3ης Μαΐου 
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1941 που αναδημοσιεύει άρθρο περί των εξελίξεων στα Βαλκάνια (κωδ. 

NE19_03.05.1941_1).  

 

Το συγκεκριμένο άρθρο αναφέρεται στο θέατρο του πολέμου σε δύο μέτωπα, 

τη Σκωτία και τα Βαλκάνια και επιχειρείται η παρουσίαση ενός συλλογισμού για την 

αποτυχημένη προσπάθεια αντιπερισπασμού των δυνάμεων του Άξονα από την 

πλευρά των Άγγλων. Μάλιστα σπεύδει να «καθησυχάσει» τον λαό ότι «Οπωσδήποτε, 

έχουν εξασφαλισθή οι επισιτιστικαίανάγκαι του πληθυσμού». Στον ίδιο φύλλο 

αναφέρεται ότι η σημαία του Ράιχ θα κυματίζει παραπλεύρως της ελληνικής.  

 

Εικόνα 13. Απόκομμα του οπισθόφυλλου της εφημερίδας Νέα Ευρώπη, 3 Μαΐου 1941, κωδ. NE19_03.05.1941_2 

. 

Γ) Πολιτικά γεγονότα– τηλεγραφήματα 
 

Τα πολεμικά γεγονότα για τα οποία ενημερώνεται ο ελληνικός λαός μέσω των 

εφημερίδων, του βασικού δηλαδή αν όχι το μοναδικού μέσου μαζικής ενημέρωσης, 

περιγράφονται με όρους πάντοτε υπέρ της γερμανικής ανωτερότητας. 
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Καταλαμβάνουν δε αυτές οι ειδήσεις το μεγαλύτερο μέρος της Νέας Ευρώπης. Οι 

ειδήσεις αναφέρονται περιληπτικά, περιλαμβάνουν αναφορές σε σημαίνοντες 

στρατιωτικούς είτε διπλωμάτες και κλείνουν πάντοτε με ένα «τσιτάτο» που δηλώνει 

εμφατικά τη σωτήρια δράση είτε την υπεροχή του γερμανικού στρατού, όπως η 

φράση «ο Φύρερ και η Γερμανία είναι αήττητοι» που περιλαμβάνεται σε άρθρο της 

Νέας Ευρώπης στη στήλη των τηλεγραφημάτων στο οπισθόφυλλο.  

 

Εικόνα 14. Απόκομμα από οπισθόφυλλο της Νέας Ευρώπης - ανακοίνωση γερμανικής νίκης. 

Οι ανακοινώσεις των νικηφόρων πολεμικών εργασιών του γερμανικού 

στρατού περιλαμβάνονταν καθημερινά στις σελίδες της εφημεριδογραφίας της 

εποχής. Οι ανακοινώσεις φέρουν ημερομηνία αλλά δεν περιλαμβάνουν την υπογραφή 

δημοσιογράφου, καθώς αποτελούν πολεμικά ανακοινωθέντα τα οποία προέρχονται 

από το γερμανικό αρχηγείο. Γράφονται σε στρατιωτική γλώσσα, εν είδει αναφοράς, 

χωρίς υπερβολικούς και ρητορικούς χαρακτηρισμούς, ωστόσο όροι που δηλώνουν 

στρατιωτική υπεροχή δεν παραλείπονται ούτε από τα συγκεκριμένα δελτία και 

χρησιμοποιούνται κατά κόρον για να εξυμνήσουν την ισχύ που είχαν οι γερμανικές 

δυνάμεις. 
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Εικόνα 15. Ανακοινωθέντα του γερμανικού αρχηγείου στις 8 Μαΐου 1941 (κωδ. NE25_09.05.1941_1) 

και στις 30 Μαΐου 1941 (κωδ. NE46_30.05.1941_1). 

Μέσα από τα διαγγέλματα δημοσίων προσώπων θα συναντήσει κανείς συχνά 

τα ονόματα υπουργών και στρατηγών που καλούν τον Ελληνικό λαό να κλείσει τα 

αυτιά του «προς τας φλυαρίας των καφενοβίων» και των «φυγάδων του μετώπου».  

 

Εικόνα 16. Διάγγελμα του στρατηγού Μπάκου προς τον ελληνικό λαό. Νέα Ευρώπη, 11 Μαΐου 1941 

(κωδ. NE27_11.05.1941_2) 
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Δ) Φασιστική Ιδεολογία και εκθειασμός της προσωπικότητας του Αδόλφου 

Χίτλερ 

Απότα παλιότερα κιόλας σωζόμενα τεύχη (20 Απριλίου 1041) της Νέας 

Ευρώπης, και όταν ακόμη ο τίτλος και ορισμένα στοιχεία υπήρχαν και στη 

γερμανική, βλέπουμε τη  φωτογραφία του Αδόλφου Χίτλερ να εμφανίζεται στο 

κεντρικό άρθρο της εφημερίδας. Το άρθρο τιτλοφορείται με κεφαλαίους χαρακτήρες: 

«Αδόλφος Χίτλερ- Ο αναδημιουργός της Ευρώπης» και η υπογραφή του συντάκτη 

του άρθρου είτε δεν σώζεται ή δεν τοποθετείται.  

Στο μεγαλύτερο μέρους του το άρθρο παρουσιάζει τη δυστυχία που υπήρχε 

πριν την άνοδο του Χίτλερ στην εξουσία στις γερμανικέςπόλεις όπως το 

Βερολίνο:εμφύλιος πόλεμος, ερείπια, εγκατάλειψη, πολιτικά σκάνδαλα και η 

καταστρεπτική ύπαρξη των Εβραίων, οι οποίοι παρουσιάζονται ως καιροσκόποι και 

τοποθετούνται μαζί με τους αιμοβόρους ληστές. Όλα τα παραπάνωζωγραφίζουν ένα 

σκηνικό ανασφάλειας και τρόμου. Η προσωρινότητα και η ανασφάλειαγράφεται πως 

κυριαρχούσαν σε κάθε τομέα της ζωής. Οι ανάπηροι πολέμου παρουσιάζονται στο 

συγκεκριμένο άρθρο ως ξεχασμένοι και εγκαταλελειμμένοι, οι προκάτοχοι του 

Χίτλερ ως ανίκανοι καιδειλοίέχοντας «χείρας που έτρεμαν από δισταγμόν, από 

αμηχανίαν». Αμέσως μετά από μια φλύαρη περιγραφή αυτής της τραγικής και 

ανέλπιδης κατάστασης παρουσιάζεται ο Χίτλερ δημιουργώντας μια έντονη αντίθεση. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι η αναφορά στο πρόσωπό του χρησιμοποιεί κεφαλαίο 

γράμμα, κάτι που συνηθίζεται μόνο για αγιοποιημένα πρόσωπα ή για τον ίδιο τον 

Θεό. «Ένας άνθρωπος την έσωσε. Και αυτός ο Ένας υπήρξε ο Αδόλφος Χίτλερ». 

Έπειτα περιγράφεται η πορεία του «εθνοσωτήρα» ολόκληρης της γηραιάς ηπείρου ο 

οποίος ξεκίνησε τον «αγώνα» του με λίγους αρχικά οπαδούς αποτελώντας το 

πρόσωπο που θα δώσει τέλος στον πόλεμο και τα δεινά του- τα οποία τονίζεται ότι 

προκαλούνται από την πολιτική της Αγγλίας («θα λείψει η εξερεθιστική προπαγάνδα 

του μίσους την οποία διενεργεί σήμερον η Αγγλία μεταξύ των λαών» όπως αναφέρει 

το Κυριακάτικο φύλλο της Νέας Ευρώπης στις 20 Απριλίου 1941).   
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Εικόνα 17. Το Κυριακάτικο φύλλο της Νέας Ευρώπης στις 20 Απριλίου 1941 με τη φωτογραφία του Χίτλερ (κωδ. 

NE26_20.04.1941_1). 

Εικόνα 18. Νέα Ευρώπη, έκδοση 10ης  «Ο Φύρερωμίλησεν», (Κωδ. NE26_10.05.1941_1). Μάϊος 1941. 

Οι αρθρογράφοι της Νέας Ευρώπης συχνά παραθέτουν αποσπάσματα από 

ομιλίες στρατιωτικών και διάφορων υποστηρικτών του Χίτλερ. Πολύ συχνά 

δημοσιεύονται μεταφράσεις από λόγους του Χίτλερ οι οποίες βρίθουν από 

υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς κατά των Εβραίων. Χαρακτηριστικό αυτής της 

κατηγορίας άρθρων όπως αυτό της 10ης Μαΐου 1941 (Ο Φύρερομίλησεν) είναι το 

κλασικό για τη ναζιστική ιδεολογία δίπολο του ανώτερου από κάθε άποψη 

γερμανικού λαού και του υποδεέστερου και καταστρεπτικού για την ανθρωπότητα 

εβραϊκού έθνους. Από τη μία λοιπόν αναφέρεται ότι ο Γερμανικός λαός «ημπορεί να 

υπερηφανεύεται διά τον Φύρερ του» και από την άλλη αναφέρεται η δράση των 

«εβραιο-δημοκρατικών ραδιούργων», ο «εβραϊκός τρόπος» με τον οποίο η Αγγλία 

παραπλάνησε το γιουγκοσλαβικό έθνος την τελευταία στιγμή ώστε να ταχθεί υπέρ 

της. Το άρθρο κλείνει με την τονισμένη φράση σε κεφαλαία γραφή «Το μέλλον ζητεί 
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όχι λόγια, παρά έργα» η οποία ειπώθηκε από τον Φύρερ, καθώς η εργασία αποτελεί 

ένα βασικό έρεισμα της ναζιστικής ιδεολογίας.  

 

Ε) Αντισημιτισμός και Αντικομμουνισμός 
 

Ένας από τους βασικούς άξονες των περιεχομένων της εφημερίδας ήταν η 

συνεχής προπαγάνδα εναντίον των Εβραίων. Η προπαγάνδα αυτή ήταν 

κλιμακούμενης έντασης, καθώς οι υποτιμητικοί χαρακτηρισμοί ήταν σποραδικοί κατά 

το έτος 1941 και σταδιακά κλιμακώθηκαν και μετατράπηκαν σε έκδηλη επίθεση κατά 

των Εβραίων, ενδεικτική ενός απύθμενου μίσους. 

Εκτός από τη χρήση της εθνικότητας ως δείγμα τυχοδιωκτισμού, 

ανευρίσκονται σταδιακά και νέα σχετικά με την επικαιρότητα: η επικαιρότητα κατά 

τη Γερμανική Κατοχή δεν αφορά άλλο από απαγορεύσεις προς τους Εβραίους, 

συλλήψεις και επίσημες αποφάσεις. Μια τέτοια είδηση είναι και αυτή η οποία 

πληροφορεί το τότε κοινό για τη σύλληψη και την καταδίκη Εβραίων λαθρεμπόρων 

χρυσού στη Ριβιέρα (Νέα Ευρώπη, φύλλο 30ης Μαΐου 1941).  Βέβαια, επίσημες 

ανακοινώσεις για απαγορεύσεις και ειδοποιήσεις προς συμμόρφωση που 

απευθύνονταν προς τον γενικό πληθυσμό χρησιμοποιούσαν ακόμη πιο αυστηρή 

γλώσσα όταν αφορούσαν ειδικά τους Εβραίους. Τελεσίγραφο σε απειλητικό τόνο 

αποτελεί το δημοσίευμα- Γνωστοποίηση προς τους Εβραίους ότι όποιος 

πραγματοποιεί ιδιωτικές αγοραπωλησίες είτε έχει στην κατοχή του ραδιόφωνο θα 

τιμωρείται αυστηρότατα. Αναφέρει: «Ο ισραηλιτικός πληθυσμός Θεσσαλονίκης 

διατάσσεται διά τελευταίαν φοράν ίνα παραδώση εντός τριών ημερών […] πάντα τα 

παρ’ αυτώ ευρισκόμενα ραδιόφωνα». Στη διπλανή στήλη ανακοινώνεται η 

αντικατάσταση των προέδρων και προϊσταμένων της Ισραηλιτική Κοινότητας από 

τον ΣαμπετάιΣαμιουέλΣαλτιέλ.    
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Εικόνα 19. Γνωστοποίηση προς τους Εβραίους. Νέα Ευρώπη, 30 Μαΐου 1941, κωδ. 

NE46_30.05.1941_2. 

 

Εικόνα 20. Απόκομμα από το οπισθόφυλλο της εφημερίδας Νέα Ευρώπη της 30ης Μαΐου 1941, κωδ. 

NE46_30.05.1941_2. 

Οι υποτιμητικές και στερεοτυπικές για την εποχή αναφορές φθάνουν σε νέα 

ρατσιστικά κρεσέντο στις δημοσιεύσεις της επόμενης χρονιάς, δηλαδή το 1942. Σε 

ανυπόγραφο άρθρο αναφέρεται ο τίτλος «Χιλιάδες Εβραίων στην πλατείαν 

Ελευθερίας» περιλαμβάνεται μια σειρά εκφράσεων και ειρωνικών ερωτημάτων όπως 

«πού είναι τώρα η θρασύτις των;», «θα είναι η πρώτη φορά που θα εργασθούν 

πραγματικώς», «έως τώρα ειργάζοντο διά το κακόν των άλλων». 
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Εικόνα 21. Απόκομμα από την έκδοση της Νέας Ευρώπης της 12ης Ιουλίου του 1942, κωδ. 

NE396)222_12.07.1942_3. 

Επιπλέον, η εφημερίδα δημοσίευε τακτικά άρθρα (πολεμικά γεγονότα, άρθρα 

φιλοσοφικού ενδιαφέροντος, δήθεν μαρτυρίες στρατιωτών κ.τ.λ.) κατά του 

κομμουνισμού, ή αλλιώς «σοβιετισμού» ή «μπολσεβικισμού»με κάθε ευκαιρία.Ένα 

τέτοιο δημοσίευμα διαβάζουμε και στην έκδοση της 11ης Φεβρουαρίου 1943 οπότε 

και δημοσιεύτηκε το ανυπόγραφο άρθρο με τίτλο  «Τα εγκλήματα του 

Μπολσεβικισμού, Ο κομμουνισμός όπως την εγνώρισαν οι Γερμανοί στρατιώται» οι 

οποίοι στρατιώται μάλιστα χαρακτηρίζονται ως «αμερόληπτοι μάρτυρες». 

Στο παραπάνω άρθρο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι χαρακτηρισμοί και οι 

προθέσεις που αποδίδονται στο σύστημα του κομμουνισμού. Ο γράφων, εξαιρετικός 

λεξιπλάστης, επιστρατεύει όλες του τις φιλολογικές ικανότητες ώστε να παρουσιάσει 

τον κομμουνισμό ως τη μεγαλύτερη απειλή για την πνευματικότητα των εθνών: 

«μπολσεβικο-πλουτοκρατικού συνασπισμού», «πάλη κόσμων περί πνεύματος και 

ύλης», «έλλειψη πνευματικότητας- έλλειψη ψυχής», «διεθνικιστικός και 

κοσμοπολιτικός», «να αφαιρέσει την ψυχής εκατομμυρίων ανθρώπων και να τους 

καταστήσει ρομπότ», «θανάσιμος κίνδυνος», «να θανατώση τον πολιτισμόν τους», 

«αντικοινωνικός», «αιματηρή τρομοκρατία και δεσποτισμός», «αντιπνευματική 

θέση», «μπολσεβικο- πλουτοκρατική “ιδεολογία”». Το τελικό ρητορικό ερώτημα που 

καλείται να απαντηθεί είναι το ψευδο- δίλημμα «Πνεύμα ή Ύλη», «Ζωή ή θάνατος», 

με το πρώτο σκέλος να αντιστοιχεί στο εθνικοσοσιαλιστικό ιδεώδες, και το δεύτερο 

στον κομμουνισμό, ένα σκηνικό το οποίο περιγράφεται ως το κυρίαρχο καθεστώς 
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στις καπιταλιστικές Ηνωμένες Πολιτείες και στην κατάσταση της Αγγλίας η οποία 

περιγράφεται ως «μπολσεβικοποίηση». 

Ο γράφων φαίνεται ότι νιώθει υποχρεωμένος να απαντήσει στις κατηγορίες 

περί καθυστερημένου πνεύματος που αποδίδονται στους διώκτες των Εβραίων, 

χαρακτηρίζοντας τους κατήγορους ως υποστηρικτές της ασυδοσίας. Προσπαθεί με 

επιμονή να απενεχοποιήσει το διωγμό των Εβραίων υποστηρίζοντας ότι «όλοι οι 

λαοί, εις τον ρουν των αιώνων, άσκησαν (τον διωγμό)» και πως «είναι ανάγκη 

σήμερον να τακτοποιηθή άπαξ διά παντός το εβραϊκόν ζήτημακαι να τοποθετηθή 

πραγματικά ο εβραίος, εις το περιθώριον εκείνο όπου και ο ίδιος τοποθετεί ψυχικά 

τον εαυτόν του». Χαρακτηρίζει το εβραϊκό ζήτημα ως «δημιούργημα σατανικής και 

καταχθονίου αντιδράσεως» που στόχο της έχει τη φθορά του παλιού χριστιανικού 

πολιτισμού, την αποσύνθεση και την ανωμαλία κάθε είδους. Στη Θεσσαλονίκη 

υποστηρίζει πως έχει στηθεί η μεγαλύτερη «εβραϊκή φωλέα». 
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Εικόνα 22. Έκδοση της Νέας Ευρώπης στις 11 Φεβρουαρίου 1943, (κωδ. NE574)400_11.02.1943_1). 

 

Αντίστοιχα, το άρθρο στη Νέα Ευρώπη της 3ης Μαρτίου 1943,υπογεγραμμένο 

από τον Νίκο Καμμώνα, με τίτλο «Υποκρισία- Προσποίησις, το σύνθημα του 

Εβραϊσμού» περιγράφει τους Εβραίους ως υποκριτές, δήθεν φιλέλληνες οι οποίοι 

εξαπάτησαν τον ελληνικό λαό με πομπώδεις λόγους, τους χαρακτηρίζει καμποτίνους 

και παλλιάτσους της ζωής, εξοικειωμένους με τον εξευτελισμό καθώς ο Εβραίος δεν 

φοβάται να χάσει την υπόληψή του. Περιγράφοντας τόσο καθημερινές στιγμές (π.χ. 

θάνατος και συλλυπητήρια) όσο και ιστορικά γεγονότα (ύψωση της σημαίας από τον 

Μητροπολίτη στην Καλλίπολη). 
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Εικόνα 23. Αντιεβραϊκό άρθρο στην έκδοση της Νέας Ευρώπης στις 2/3/43 υπογεγραμμένο από τον Ν. 

Καμμώνα, (κωδ. NE590)15_02.03.1943_2). 

 

Η εικόνα της Εβραίας Γυναίκας και η εικόνα της Γερμανίδας γυναίκας 
 

Ο αντισημιτισμός εκφράζεται από την πλευρά των δημοσιογράφων με κάθε 

δυνατό τρόπο και εκφραστικό μέσο. Εκτός από τις άλλες καταστροφικές ιδιότητες 

που αποδίδονται στα άτομα Εβραϊκής καταγωγής, σημαντικό είναι να εξετάσει κανείς 

τον τρόπο που σκιαγραφείται και η Εβραία γυναίκα. Η Εβραία γυναίκα λοιπόν 

συγκεντρώνει όλα τα αρνητικά γνωρίσματα που θα μπορούσε να έχει η γυναίκα της 

εποχής σύμφωνα με τον κώδικα ηθικής της εποχής. Σε κάθε ευκαιρία αναφέρονται 

Εβραίες γυναίκες ως «ερωμένες» που διάγουν έκλυτο βίο. Π.χ. σε φύλλο χωρίς 

ημερομηνία (πιθανόν του 1941- κωδ. NE20_04.05.1941_2) διαβάζουμε την είδηση 
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«Καθ’ααγγέλεται εκ Λισσαβώνος ο τέως Βασιλεύς της Ρουμανίας Κάρολος 

συνοδευόμενος υπό της Εβραίας ερωμένης Λουπέσκου». 

 

Εικόνα 24. Είδηση με υποτιμητικό χαρακτηρισμό για την Εβραία γυναίκα. Νέα Ευρώπη, κωδ. 

NE20_04.05.1941_2 

Σε αντιδιαστολή με την εικόνα του αργόσχολου, πονηρού και τυχοδιώκτη 

Εβραίου έρχεται η εικόνα του Γερμανού πολίτη. Το ήμισυ της εφημερίδας  στις 27 

Μαΐου 1941 αφιερώνεται στον οργανωτικό, μεθοδικό Γερμανό εργάτη με τίτλο «Τι 

κερδίζη και πως ζη ένας Γερμανός εργάτης». Σε αντιπαραβολή με το γεγονός ότι η 

χώρα διεξάγη πόλεμο, περιγράφονται οι κρατήσεις, τα επιδόματα, τα δώρα των 

Χριστουγέννων και γενικώς το πλήρες «εισόδημα ενός τεχνήτουεργάτου». 

Εκθειάζεται ταυτόχρονα η εικόνα της Γερμανίδας νοικοκυράς η οποία διαθέτει με 

σύνεση το εισόδημα που της παραχωρεί ο σύζυγος και καταφέρνει να φέρει εις πέρας 

το νοικοκυριό της. Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι το μεγάλο κύμα εργατών της 

περιόδου που μετανάστευσαν ώστε να εργαστεί στα γερμανικά εργοστάσια, 

αποδίδεται από τον ασυρματιστή- δικηγόρο Νίκο Αμπαδογιάννη ως απόρροια της 

προπαγάνδας του Τύπου (Κανδυλάκης, 2008: 72, αναφερόμενος στα Επίσημα 

Πρακτικά της Δίκης των Δωσίλογων). Και πράγματι, μπορεί κανείς εύκολα να 

φανταστεί τα συναισθήματα που θα προκαλούσαν αυτά τα δημοσιεύματα σε έναν 

οικογενειάρχη ο οποίος έβλεπε την οικογένειά του να μαστίζεται από την πείνα και 

την έλλειψη ειδών πρώτης ανάγκης. 
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+  

Εικόνα 25. Λίστα με τα ψώνια μιας γερμανικής οικογένειας τεχνίτη. Νέα Ευρώπη, 27 Μαΐου 1941 , 

NE43_27.05.1941_1 

Στο ίδιο μοτίβο (εκθειασμός της γερμανικής υπεροχής- εύσημα στη 

Γερμανίδα γυναίκα) και αντίστοιχου περιεχομένου είναι και το άρθρο «Η βιομηχανία 

του Ράϊχ. Μια επίσκεψις στα εργοστάσια Γιούγκερς, Τα μεγαλύτερα του κόσμου» της 

ίδιας εφημερίδας (Νέα Ευρώπη, 29Μαΐου 1941, NE45_29.05.1941_10). Στο ίδιο 

πρωτοσέλιδο ακολουθεί και άρθρο που εγκωμιάζει τη Γερμανίδα πιλότο Άννα Ράις, 

αγαπημένο πρόσωπο αναφοράς που χρησιμοποιείται ως πρότυπο μοντέρνας γυναίκας 

και που επαναλαμβάνεται και άλλες ημέρες. Το άρθρο με τίτλο «Μια εξαιρετική 

γυναίκα. Ο σιδηρούς σταυρός απονέμεται εις μία γυναίκα. Η πρώτη πιλότος εις τη 

Γερμανία»  επαινεί το «βιογραφικό» της Γερμανίδας πιλότου και υπογράφεται με τα 

αρχικά Ε. Ν.  
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Εικόνα 26. Πλήρες πρωτοσέλιδο της Νέας Ευρώπης στις 27 Μαΐου 1941, κωδ. NE43_27.05.1941_1. 
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Εύλογα πάντως διερωτάται κανείς σε ποιο βαθμό διαμόρφωνε ο απλός 

πολίτης άποψη για οποιοδήποτε θέμα την εποχή αυτή που η εφημερίδα αποτελούσε 

τη μόνη πηγή ενημέρωσης, ακόμη και αν οι μάρτυρες ήταν οι «Γερμανοί 

στρατιώται», δηλαδή ο κατακτητής; Τι άλλες πληροφορίες μπορούσαν σε πρακτικό 

επίπεδο να διαδοθούν με ασφάλεια σε ένα ολοκληρωτικό καθεστώς βίας και 

τρομοκρατίας; Κατά πόσο μπορούσαν επίσης, να ανακατασκευάσουν την εικόνα του 

ελληνικού λαού απέναντι στους Εβραίους έπειτα από αιώνες ειρηνικής συνύπαρξης 

στην πόλη της Θεσσαλονίκης; 

Το ρόλο της ενημέρωσης των πολιτών έπαιξε αντισταθμιστικά ο μυστικός 

αντιστασιακός Τύπος της Εποχής, που παρουσιάζεται σε άλλο κεφάλαιο της 

παρούσης, ωστόσο πρέπει να ληφθεί υπόψιν ότι κυκλοφορούσε με μεγάλες δυσκολίες 

και υπό καθεστώς φόβου για πιθανά αντίποινα σε όποιον συλλαμβάνονταν να έχει 

στην Κατοχή του τέτοια έντυπα. 

ΣΤ) Απαγορεύσεις και ανακοινώσεις 
 

Τα μέτρα και οι απαγορεύσεις που επιβλήθηκαν από τον στρατό Κατοχής 

αναγγέλλονταν τακτικά στον ημερήσιο Τύπο και μάλιστα από τις πρώτες κιόλας 

μέρες της κατάληψης της πόλης της Θεσσαλονίκης. Η απαγόρευση ύπαρξης 

εξωτερικού φωτισμού,η κάλυψη των παραθύρων και η απαγόρευση διατήρησης 

εύφλεκτων υλών ήταν κάποιες από αυτές.   

 

 

Εικόνα 27. Διάφορες απαγορεύσεις όπως ανακοινώθηκαν στις 31 Μαΐου 1941 στη Νέα Ευρώπη (κωδ. 

NE47_31.05.1941_2) και οι ώρες συσκότισης σε ανακοίνωση στην έκδοση της 1ηςΙανουαρίου 1943 

(κωδ. NE540366_01.01.1943_1). 
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Εικόνα 28 Ανακοίνωση στην Νέα Ευρώπη της 4ης Μαΐου 1941. 

Ο ολοκληρωτικός χαρακτήρας του ναζισμού συμπεραίνει κανείς ότι δεν 

στάθηκε δυνατόν να αποκρυφθεί, παρά τη διαρκή προσπάθεια των συντακτών για την 

ωραιοποίηση και τον έπαινο του ναζιστικού καθεστώτος: πολυάριθμες απαγορεύσεις 

και απειλές για τιμωρητέες πράξεις καθώς και η καλλιέργεια κλίματος τρομοκρατίας 

καλλιεργούνται πότε με απλές ανακοινώσεις και πότε μέσα από άρθρα μεγάλης 

έκτασης. Διαφαίνεται μάλιστα μέσα από το παρακάτω δημοσίευμα ότι ο ελληνικός 

λαός έτρεφε συναισθήματα συμπόνοιας προς τους αιχμαλώτους των Συμμάχων, τους 

οποίους προσπαθούσε να εμψυχώσει. Αυτές οι πιθανές προσπάθειες εμψύχωσης είχαν 

ως αποτέλεσμα την κοινοποίηση της απαγόρευσης «οιασδήποτε εκδηλώσεως 

φιλοφρονήσεων έναντι αιχμαλώτων» και η ποινή για την παράβαση αναφέρεται ρητά 

ότι θα ήταν αυστηρότατη. 

Ανατρέχοντας στο αρχειακό υλικό παρατηρεί κανείς ότι συχνά στο κάτω 

μέρος των εκδόσεων της Νέας Ευρώπης περιλαμβάνονται ανακοινώσεις με μικρή 

σημασία για τη ζωή της πόλης, φαίνεται όμως ότι επιλέγονται με τρόπο που να 

καλλιεργείται η αίσθηση πως η γερμανική διοίκηση φροντίζει για την εξασφάλιση της 

δικαιοσύνης, επιτρέποντας σε όποιον έχει ανάγκη να δημοσιεύει ανακοινώσεις στην 

εφημερίδα. Φυσικά, οι ανακοινώσεις που δημοσιεύονται είναι ανώδυνες και δεν 

αντικατοπτρίζουν την πλήρη εικόνα της πραγματικότητας. Στην Κυριακάτικη 

εφημερίδα της 4ης Μαΐου 1941 διαβάζουμε τη δήλωση ενός πολίτη με το όνομα 

«Γεώργιος Χ»Σταυρίδης» για την απώλεια του πορτοφολιού στο τραμ μεταξύ 
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Κολόμβου και Αγίας Σοφίας, για την παράδοση του οποίου θα δοθούν εύρετρα 

«παρακαλείται ο ευρών να το παραδώσει…και θα του δοθή η σχετική αμοιβή». 

Στον πρωθυπουργό Τσολάκογλου επίσης και στα μέτρα που δημοσίευσε 

αναφέρεται άρθρο της Νέας Ευρώπης της 3ης Μαρτίου 1941 (κωδ. 

NE19_03.05.1941_2). Σχολιάζεται η έλλειψη τροφίμων ως αποτέλεσμα της 

διακυβέρνησης των προκατόχων του οι οποίοι κρίνονται ως «υπαίτιοι της εθνικής 

καταστροφής».  

 

Ζ) Λογοτεχνικά αποσπάσματα ποιητών 
 

 

Εικόνα 29. Απόσπασμα από ποίημα του Διονυσίου Σολωμού σε έκδοση της Νέας Ευρώπης στις20 Απριλίου 1941. 
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Στο φύλλο της 20ης Απριλίου 1941 παρατίθεται το ποίημα του Διονυσίου 

Σολωμού «Η ημέρα της Λαμπρής». Τέτοια ποιήματα συνηθιζόταν να 

περιλαμβάνονται στις λιγοστές σελίδες του Κατοχικού Τύπου, δίνοντας την εντύπωση 

ότι επρόκειτο για δημοσιεύματα υψηλού επιπέδου τα οποία απευθύνονταν σε 

μορφωμένο κοινό ή φιλομαθές κοινό.Και αναφέρεται εδώ ο Κατοχικός Τύπος 

συνολικά καθώς οι εθνοκεντρικοί ποιητές αποτελούν επιλογή όχι μόνο της Νέας 

Ευρώπης αλλά και των λοιπών κατοχικών εντύπων, εφόσον περιλαμβάνουν ιδέες που 

εξυπηρετούν άρτια το ιδεολόγημα του ναζισμού. Στην ίδια λογική, το κάλεσμα για 

«εργασία» επαναλαμβάνεται σχετικά συχνά στην Νέα Ευρώπη. 

Όσον αφορά στα λογοτεχνικά κείμενα των δημοσιογράφων με ψυχαγωγικό 

χαρακτήρα, αυτά εμφανίζονται όλο και περισσότερο με το πέρασμα του χρόνου και 

οπωσδήποτε όχι στις πρώτες κυκλοφορίες της Νέας Ευρώπης η οποία τηρεί 

στρατιωτική γλώσσα και θεματολογία. Στο ζήτημα αυτό επανέρχεται η παρούσα 

εργασία σε επόμενο κεφάλαιο όπου αναλύεται η λογοτεχνική παραγωγή των ίδιων 

των δημοσιογράφων.  
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Εικόνα 30. Άρθρο που καλεί τον Μακεδονικό λαό σε εργασία στη Νέα Ευρώπη στις 9 Ιουλίου 1943. 

(κωδ. NE718144_09.07.1943_1). 

 

 

Η) Επικαιρότητα και θέματα που αφορούσαν τον λαό 
 

Το ζήτημα της πείνας και της μαύρης αγοράς αποτελεί ένα θέματης 

επικαιρότητας το οποίο μετέρχονταν συχνά αν και όχι με αντικειμενικότητα οι 

δημοσιογράφοι της εφημερίδας Νέα Ευρώπη αλλά και των λοιπών κατοχικών 

εντύπων.  



66 
 

Είναι ιστορικά διασταυρωμένο ότι η πείνα επί Γερμανικής κατοχής μάστιζε 

τους πληθυσμούς σε πόλεις και χωριά, αλλά πολύ περισσότερο στις πόλεις, με 

αποκορύφωμα τον χειμώνα του 1941-1942 όπου βρήκαν τραγικό άτομο χιλιάδες 

ανθρώπων. Μεταξύ των θυμάτων συγκαταλέγονται βρέφη και μικρά παιδιά (Καβάλα, 

2009:178). Ωστόσο, και τις υπόλοιπες χρονιές της Γερμανικής Κατοχής τα είδη 

πρώτης ανάγκης ήταν δυσεύρετα, η μαύρη αγορά ανθούσε και ο πληθωρισμός 

ανέβαινε κατακόρυφα. 

 Οι αρθρογράφοι των ναζιστικών εφημερίδων επιχείρησαν σε πολλές 

περιπτώσεις να ανασκευάσουν την πραγματική εικόνα της πείνας και της εξαθλίωσης 

μέσα από τα χρονογραφήματά τους. Μέσα από αόριστες περιγραφέςβελτίωσης της 

κατάστασης που περιλαμβάνονται σε αυτά τα φιλολογικού τύπου κείμενα, τα 

διανθισμένα με ρομαντικά στοιχεία, η εικόνα της τραγικής πραγματικότητας 

ωραιοποιείται σε βαθμό που ναδιαστρεβλώνεται πλήρως. Τυπικό παράδειγμα ενός 

τέτοιου άρθρου αποτελεί το δημοσίευμα του «Πέτρου Φωτεινού» με τίτλο «Η 

αλλαγή» στην Νέα Ευρώπη της 5ης Ιανουαρίου του 1943 απόσπασμα του οποίου 

παρατίθεται προς άμεση εποπτεία: 

«Τώρα σαν να παχύναν λίγο οι άνθρωποι. Εβάλαν λίγο μάγουλο. Απέκτησεν επίπεδο 

το πρόσωπο, κρύφθηκαν τα εναγωνίως τεντωμένα νεύρα του λαιμού… Δεν υπάρχει 

μήτε η παλαιά βουλιμία, μήτε η λάμψις εκείνη των ματιών, που σπινθηρίζουν και 

φωσφορίζουν στο όραμα της τροφής. Το εναντίον, μάλιστα, πολλοί είναι εκείνοι που 

τις τελευταίες μέρες έχασαν την όρεξί τους χορτάτοι από κρέατα και από λίπη…Έτσι 

λοιπόν κοντεύουμε να ξαναγυρίσουμε στα παλιά… όλα αρχίζουν να περνάνε.. Τη 

μνήμη δεν μπορούμε να τη φορτώνουμε με πολύ δυσάρεστες αναμνήσεις…». 

Άλλα θέματα που αφορούσαν τον λαό ήταν τα δάνεια που αποδόθηκαν στους 

πρόσφυγες, τα συσσίτια και η διανομή ειδών πρώτης ανάγκης, οι διάφορες 

απαγορεύσεις - κατασχέσεις κ.ά. 
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Εικόνα 31. Νέα Ευρώπη, έκδοση 5ης Ιανουαρίου 1943  με άρθρο που πληροφορεί τους αναγνώστες  για 

τη διανομή λαδιού και ζάχαρης, (κωδ. NE542)368_05.01.1943_1). 

 

Θ) Επαναλαμβανόμενα άρθρα κατά των πολιτικών αντιπάλων του Άξονα 

 

«Αγαπημένο» θέμα ο σχολιασμός διαφόρων γεγονότων σε σχέση με τηχώρα 

της Μεγάλης Βρετανίας,η οποία περιγράφεται πολύ συχνά ως η πηγή όλων των 

δεινών της Ευρώπης, ενώ δεν λείπει και κάθε είδους λασπολογία κατά αυτής. «Ιδού ο 

πολιτισμός των». Με αυτή την υποτιμητική, γεμάτη δήθεν αγανάκτηση έκφραση 

ανακοινώνεται στο άρθρο της 9ης Μαΐου 1941 ότι οι «Οι Άγγλοι δηλούν ότι δεν θα 

λαμβάνουν ουδεμίας φροντίδα διά την διάσωσιν των ανδρών των βυθιζόμενων 

σκαφών», για τα εχθρικά προς την Αγγλία σκάφη. Και συνεχίζει, προσπαθώντας να 

τεκμηριώσει την αντικειμενικότητα των γραφόμενων: «τα βάρβαρα αυτά μέτρα 
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αποδεικνύουν, κατά τον σχολιάσαντα την πληροφορία ουδέτερα δημοσιογραφικά 

όργανα…» χωρίς ωστόσο να κατονομάζει ποια ήταν τα «δημοσιογραφικά» αυτά 

«όργανα». 

Ακόμη, σχολιάζονται οι πολιτικές των Άγγλων στις αποικίες τους, όπως για 

παράδειγμα το άρθρο για τη φυλή των «ΒάαλΠένσεν» οι οποίοι ζουν υπόδουλοι κάτω 

από τον ζυγό των Άγγλων τυράννων (23 Απριλίου 1941, κωδ. NE25_09.05.1941_1) 

χωρίς κανένα δικαίωμα ζωής. Το άρθρο αυτό, όπως και τα περισσότερα του 1941, 

δημοσιεύεται ανυπόγραφο και σε συνέχειες για αρκετά φύλλα με τίτλο «Η Δυναστική 

πολιτική της Αγγλίας εις τας όχθας του Νείλου- Πώς η Αίγυπτος έχασε την 

ανεξαρτησία της» (Σάββατο 10 Μάϊου 1941, κωδ. NE26_10.05.1941_1).  

«Τριακόσια πενήντα εκατομμύρια Ινδών, πενήντα εκατομμύρια Μαύρων, 

δέκα εκατομμύρια Αράβων, άλλα δέκα εκατομμύρια Μαλαίων και Πολυνησίων, 

πλήθη υπεράριθμα Κινέζων και διαφόρων άλλων εγχρώμων λαών στενάζουν από την 

αγγλικήνεκμετάλλευσιν», αναφέρει αντίστοιχο άρθρο στην έκδοση της ίδιας 

εφημερίδας στις 21/5/1941 με τίτλο «Διατί η Γαλλία συνεργάζεται με το Γ’ Ράιχ». 

Στη Δίκη των Δωσίλογων που ακολούθησε μετά την απελευθέρωση, κατέθεσε 

και ο Α. Καραγεωργόπουλος, δημοσιογράφος στη Νέα Ευρώπη (Κανδυλάκης, 2008: 

75, αναφερόμενος στα Επίσημα Πρακτικά της Δίκης). Αναφέρει, ο 

Καραγεωργόπουλος ότι υποχρεώθηκε να γράψει άρθρο σχετικά με τις Ινδίες αφού 

τον κάλεσαν στο Γερμανικό Γραφείο Τύπου όπου κατηγορήθηκε για αμετανόητη 

Αγγλοφιλία και απειλήθηκε με εγκλεισμό στο στρατόπεδο του Παύλου Μελά, το 

οποίο είναι γνωστό ότι χρησιμοποιήθηκε από τους Γερμανούς ως στρατόπεδο 

συγκέντρωσης (Δρουμπούκη, 2014) όπου περί τους χίλιους ανθρώπους βρέθηκαν 

αιχμάλωτοι. 

Άριστοι χειριστές της παραπληροφόρησης και της αλλοίωσης των 

πραγματικών γεγονότων,  οι συντελεστές της εφημερίδας φαίνεται να κρίνουν εξ 

’ιδίων τα αλλότρια, καθώς κατηγορούν τους Άγγλους για παραπληροφόρηση: «η 

προπαγάνδα των Άγγλων μόλις καταδέχεται να ειπή δυο λόγια διά την 

καταστρεπτικήνήτταν των Μπολσεβίκων», αναφέρει άρθρο της 20ης Μαΐου 1942. 
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Εικόνα 32. Απόσπασμα από ανυπόγραφο άρθρο της Νέας Ευρώπης, έκδοση 20ης  Μαΐου 1942. 

 

Εικόνα 33 Άρθρο κατά της Αγγλικής πολιτικής σε αγγλική αποικία. (Νέα Ευρώπη 23 Απριλίου 1941, 

κωδ. NE25_09.05.1941_1) 
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Εικόνα 34. Απόσπασμα άρθρου από την έκδοση της Νέας Ευρώπης την 21η Μαΐου 1941, 

(κωδ.NE37_21.05.1941_1). 

Στις 23/4/41(κωδ. NE9_23.04.1941_2) στο οπισθόφυλλο της έκδοσης, η Νέα 

Ευρώπη δημοσίευσε ένα χαρακτηριστικό ανυπόγραφο (πιθανώς μεταφρασμένο) αντι-

αγγλικό άρθρο με τίτλο « Οι Άγγλοι απώλεσαν πλέον πάσαν ελπίδαν εις τα Βαλκάνια. 

80 χιλιάδες Άγγλων υποχωρούν δια να επιβιβασθούν μεταγωγικών. Πυρετώδης 

κίνησης εις τους λιμένας της Ανατολικής Ελλάδος». 

 

 

Εικόνα 35. Άρθρο για τις πολεμικές εξελίξεις σε σχέση με την Αγγλία. NE9_23.04.1941_2. 
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Εικόνα 36. Άρθρο που καταλογίζει στους Άγγλους το βομβαρδισμό μνημείων και άμαχου πληθυσμού στη 

Νέα Ευρώπη, έκδοση 9ηςΙουλίου 1943. (κωδ. NE718)144_09.07.1943_2). 

 

Ανάμεσά στα άρθρα της συγκεκριμένης κατηγορίας ξεχωρίζουν όσα 

καταδικάζουν τις προηγούμενες κυβερνήσεις και τον τέως Βασιλιά της Ελλάδος. Από 

τον Μάιο μόνο του 1941 έχουν διασωθεί 2 δημοσιεύσεις που περιλαμβάνουν άρθρα 

κατά του τέως βασιλιά της Ελλάδας. Οι τίτλοι είναι «Ο Βασιλεύς και η Κυβέρνησίς 

του οι μόνοι υπεύθυνοι για το έγκλημα που διεπράχθη κατά της Ελλάδος» (Νέα 

Ευρώπη, 10 Μαΐου 1941), και «Μετά την φυγήν» (Νέα Ευρώπη, 7 Μαΐου 1941). 
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Εικόνα 37. Γελοιογραφία που απεικονίζει τον τέως βασιλιά της Ελλάδας Γεώργιο. Νέα >Ευρώπη, 

21/Μαΐου 1941 (κωδ. NE37_21.05.1941_1) 

Στο τελευταίο άρθρο (ανυπόγραφο και αυτό)  ο αρθρογράφος ψέγει τον φυγά 

Βασιλιά της Ελλάδας Γεώργιου για τη φυγή του διατυπώνοντας μάλιστα ειρωνικά 

διάφορα ρητορικά ερωτήματα «Διατί ο Γεώργιος και οι σύμβουλοί του εφόσον 

ήθελον και συνίστων να προβληθήαντίστασις και ωμίλουν περί Θερμοπύλων δεν 

έμειναν εις το πάτριον έδαφος; Διατί δεν ηκολούθησεν το παράδειγμα του Λεωνίδα;». 

Ο γράφων χαρακτηρίζει τον Γεώργιο ως δραπέτη και αδιάφορο και το επιτελείο του 

ως «Αχασβήρους» της Ελλάδος, σε αναδημοσίευση μετάδοσης του ραδιοσταθμού του 

Βερολίνου. 

 

Εικόνα 38. Τμήμα οπισθόφυλλου με μικρές αγγελίες και άρθρο "Επί του πιεστηρίου " στη Νέα Ευρώπη 

25 Μαΐου 1941. Κωδ. NE41_25.05.1941_2. 
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Η ίδια τακτική ακολουθείται και για τις λοιπές συμμαχικές χώρες, όπως στην 

περίπτωση της Γαλλίας. Στις 23 Μαΐου 1941 το κεντρικό άρθρο της Νέας Ευρώπης 

αναφέρεται στη μάχη της Γαλλίας  (10 Μαΐου - 25 Ιουνίου 1940) και φέρει τον τίτλο 

«Οι ηττημένοι του πολέμου, Η ανόρθωσις της Γαλλίας, συνεργασία κράτους- λαού». 

«Πρέπει να περνικήσωμεν την ήττα μας…[…] . Και εις το σύνθημα αυτό το δοθέν 

από τίμιους ηγέτας, από εκείνους που δεν έφυγαν, που δεν εκόλλησαν υπό την 

πτέρναν των την πατρίδα, που δεν ηθέλησαν να εγκαταλείψουν τον λαόν των εις την 

δυστυχίαν και την αμηχανίαν του…». Αλλά και παρακάτω: «Η σημερινή Γαλλία […] 

πληρώνει το σφάλμα μιας μωράς εξωτερικής πολιτικής».  

 

 

Ι) Άρθρα σχετικά με τις διεθνείς πολιτικές και πολεμικές εξελίξεις 
 

Τον πρώτο χρόνο της έκδοσης της Νέας Ευρώπης, πέραν των επιχειρήσεων 

του γερμανικού στρατού του Άξονα, το ενδιαφέρον της εφημερίδας κερδίζουν οι 

διεθνείς εξελίξεις με προτιμητέα θέματα τη στάση της Αμερικής απέναντι στον 

πόλεμο, τα τεκταινόμενα του πολέμου στην Εγγύς Ανατολή και το Ιράν- Ιράκ, την 

κατάσταση στη Σοβιετική Ένωση και τα Βαλκάνια. Τέτοιες ειδήσεις συνήθως 

καταλαμβάνουν το πίσω φύλλο της εφημερίδας και όχι το πρωτοσέλιδο. Οι αναφορές 

ποικίλλουν σε έκταση, καταλαμβάνοντας από ένα μικρό πλαίσιο με σύντομες 

αναφορές έως εκτεταμένα πολύστηλα αφιερώματα. Οπωσδήποτε οι ειδήσεις αυτές 

περνάνε από το σκληρό μάτι της λογοκρισίας, και το συμπέρασμα είναι πάντα το ίδιο: 

η υπεροχή του Φύρερ και η ανικανότητα άλλων συγχρόνων του ηγετών όπως ο 

Τσώρτσιλ, οι οποίοι τάσσονταν ιδεολογικά ενάντια στον Χίτλερ. 

Ακόμη και όταν δημοσιεύονται πολεμικά γεγονότα που αφορούν ήττα της 

Γερμανίας, οι συγκρούσεις αυτές αναφέρονται έτσι ώστε να εξυμνούν το μεγαλείο 

και τον ηρωισμό του γερμανικού στρατού. 

Παράδειγμα αποτελεί το άρθρο της Νέας Ευρώπης στις 28 Μαΐου 1941 

σχετικά με τη συντριβή του γερμανικού θωρηκτού Βίσμαρκ.Πρόκειται για πολεμικό 

πλοίο των δυνάμεων του Άξονα, το οποίο λόγω του ότι ήταν συνδεδεμένο με τις 

πολεμικές εξελίξεις της περιόδου εμφανίστηκε στις σελίδες της Νέας Ευρώπης. 
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Εικόνα 39. Ο Όττο Φον Μπίσμαρκ, από τον οποίο έλαβε το όνομά του το θωρηκτό. Πηγή: 

http://www.kbismarck.com/otto-von-bismarck.html 

Η επιχείρηση κατά την οποία βυθίστηκε το Μπίσμαρκ20 έλαβε χώρα στις 22 

Μαΐου 1941 και το θωρηκτό βυθίστηκε τελικά στις 27 Μαΐου (βλέπε παράρτημα). Η 

εφημερίδα Νέα Ευρώπη αναφέρει συνοπτικά ότι το θωρηκτό έπληξε πριν την 

καταστροφή του το Χοντ και το Κινγκ Τζωρτζ και ότι το ίδιο βυθίστηκε σε ναυμαχία 

λόγω δυνάμεων που υπερτερούσαν. Στην πραγματικότητα όμως την καταστροφή του 

το γερμανικό θωρηκτό οφείλει στην πραγματικότητα σε λανθασμένη απόφαση, 

σύμφωνα με τα υπάρχοντα ιστορικά στοιχεία. Κατά την επιστροφή του ήδη 

πληγέντος Βίσμαρκ στη Γαλλία προς τον ναύσταθμο της Βρέστης, ο αντιναύαρχος 

του εξέπεμψε σήμα μέσω του ασύρματου το οποίο και οδήγησε στον εντοπισμό του. 

Μια πληροφορία που, όπως ήταν αναμενόμενο, αποκρύπτεται εντέχνως από το 

 
20Το γερμανικό σκάφος επιφανείας Μπίσμαρκ ήταν ένα από τα μεγαλύτερα θωρηκτά μάχης 

της εποχής του το οποίο ανήκε στις δυνάμεις Ναυτικού της Ναζιστικής Γερμανίας. Κατασκευάστηκε το 

1935 από τα ναυπηγεία Blohm&Voss του Αμβούργου παραβιάζοντας τη Συνθήκη των Βερσαλλιών 

(1919). Ήταν το πρώτο της ομώνυμης κλάσης θωρηκτών και έλαβε το όνομα του προς τιμήν του Ότο 

φον Μπίσμαρκ, Καγγελάριου και πρωτεργάτη της Γερμανικής Ενοποίησης (1871). Το Βίσμαρκ 

διέθετε 8 πυροβόλα 15 ιντσών, τα οποία ήταν τοποθετημένα σε αποτελεσματικά θωρακισμένους 

πυργίσκους ανά δύο. Οι πυργίσκοι του πρόσθιου τμήματος είχαν ονομαστεί από το πλήρωμα Anton 

και Bruno και του οπίσθιου Caesar και Dora. Η μεγάλη ισχύ πυρός και το μεγάλο βεληνεκές των 

πολυβόλων έδιναν στο Βίσμαρκ το πλεονέκτημα να βάλει από μεγάλη απόσταση εναντίον των 

εχθρικών σκαφών (https://www.militaryfactory.com/ships/detail.asp?ship_id=KMS-Bismarck). 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/Kriegsmarine
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B3%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CF%84%CE%BF_%CF%86%CE%BF%CE%BD_%CE%9C%CF%80%CE%AF%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%BA
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CF%84%CE%BF_%CF%86%CE%BF%CE%BD_%CE%9C%CF%80%CE%AF%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%BA
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ενημερωτικό άρθρο της Νέας Ευρώπης, όπως η κατόπιν της μάχης διάσωση του 

πληρώματος και οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να πλήξει το γόητρο των γερμανικών 

δυνάμεων. 

Η περίπτωση αυτή της αναφοράς στις πολεμικές επιχειρήσεις αποτελεί ένα 

τυπικό δείγμα της μεταστροφής ενός γεγονότος που αποτελεί ουσιαστικά μια ήττα 

του Άξονα, σε είδηση που εξυμνεί τον ηρωικό χαρακτήρα που επιδεικνύουν οι 

δυνάμεις του Άξονα. Επιπλέον, αποτελεί δημοσιογραφικά περίπτωση απόκρυψης των 

γεγονότων κατά την άσκηση της προπαγάνδας μέσω της λογοκρισίας.  

 

 

Εικόνα 40. Ανακοινωθέν σχετικά με τη συντριβή του Βίσμαρκ. Νέα Ευρώπη, 28 Μαΐου 1941, κωδ. 

NE44_28.05.1941_2 

Εικόνα 41. Το θωρηκτό Μπίζμαρκ ή Βίσμαρκ. Πηγή φωτογραφίας: https://www.history-

point.gr/thorikto-bismarck-to-kamari-toy-germanikoy-naytikoy-kai-to-telos-toy-vid. 
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Κ) Θέματα ποικίλης ύλης και Αγγελίες 

 

Οι γερμανικές δυνάμεις Κατοχής (στην προσπάθειά τους ίσως να διατηρήσουν 

μια αίσθηση κανονικότητας της ζωής;)  δεν απαγόρευσαν τα ψυχαγωγικά θέματα 

όπως ήταν οι θεατρικές παραστάσεις, οι συναυλίες και οι κινηματογραφικές 

προβολές, παρότι αυτές περνούσαν από αυστηρή λογοκρισία. Οι εξαγγελίες για 

παραστάσεις και κινηματογραφικές προβολές καταλαμβάνουν συνήθως μια όχι 

κεντρική θέση μέσα στα φύλλα της εφημερίδας.  

 

Εικόνα 42 Διαφήμιση κινηματογραφικής προβολής στο φύλλο της 4ης Μαΐου 1941. 

Εικόνα 43. Ανακοίνωση θεατρικής παράστασης της Νέας Ευρώπης, φύλλο Παρασκευής, 9 Μαΐου 1941, 

κωδ. NE25_09.05.1941_1. 

Την Παρασκευή 9 Μάϊου 1941 έχουμε την ελληνική και γερμανική διαφήμιση 

για θεατρική παράσταση η οποία αναφέρεται και πάλι σε θέματα εθνικά («ΕΘΝΙΚΗ 

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ- Δια τας οικογενείας των επανερχόμενων εις τας εστίας των 

απόρων στρατιωτών»). 

Οι αγγελίες στη φιλοναζιστική εφημερίδα Νέα Ευρώπη είναι διαφόρων ειδών. 

Συναντά κανείς στα σωζόμενα φύλλα αγγελίες που αφορούν : 

- αγοραπωλησίες ακινήτων,  

- ενοικιάσεις,  

- προσφορά φιλολογικών μαθημάτων,  

- αγγελίες γιατρών,  

- κηδείες και μνημόσυνα,  
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- γνωστοποιήσεις  

- και γενικά κάθε είδους ανακοινώσεις.  

Φορείς όπως τα επαγγελματικά επιμελητήρια και η αγορανομία προχωρούν 

επίσης σε ανακοινώσεις προς το κοινό και τους άμεσα ενδιαφερόμενους μέσω του 

ημερήσιου Τύπου.  

 

Εικόνα 44. Απόκομμα εφημερίδας Νέα Ευρώπη με αγγελίες αγοραπωλησιών. (9/5/41, οπισθόφυλλο, κωδ. 

NE25_09.05.1941_2). 

Εικόνα 45. Αγγελίες στο οπισθόφυλλο της 11ης Μαΐου 1941. 

 

Εικόνα 46. Μια από τις πρώτες αγγελίες ήταν και αυτή του γιατρού Φίλωνα Κτενίδη στα ελληνικά και 

στα γερμανικά και του Μιχαήλ Παπαϊωάννου. (Νέα Ευρώπη, 8 Μαΐου 1941, κωδ. NE24_08.05.1941_1 

και NE24_08.05.1941_2). 

Στο πνεύμα της εποχής και σε συμφωνία με τα ισχύοντα ήθη, δημοσιεύθηκε 

και η διάλυση αρραβώνα. Εντούτοις, εμφανίζονται και εναγώνιες ανακοινώσεις 

ανθρώπων που δεν είχαν άλλο μέσον να ειδοποιήσουν τους συγγενείς τους ότι είναι 

υγιείς είτε αγνοουμένων. Δέος προκαλούν οι μικρές αγγελίες στο οπισθόφυλλο οι 

οποίες αρχίζουν συνήθως με τη φράση «παρακαλούνται οι γνωρίζοντες περί την 

τύχην του στρατιώτου…» ή «παρακαλείται όστιςείδε…». 
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Εικόνα 47. Αγγελίες ποικίλου περιεχομένου στην Νέα Ευρώπη της 22ας Μαΐου 1941, κωδ, 

NE38_22.05.1941_2. 

Εικόνα 48. Απόκομμα από τη στήλη των αγγελιών. Νέα Ευρώπη,27 Μαΐου 1941, κωδ. 

NE43_27.05.1941_2. 

 

Είναι εμφανής η προσπάθεια των συντακτών,σε ορισμένες περιπτώσεις, να 

«γεμίσουν» τον κενό χώρο με πληροφορίες άσχετες προς την επικαιρότητα, που 

αφορούσαν φυσικά κάποια «ανώδυνη» θεματολογία, όπως είναι τα εγκυκλοπαιδικά 

σημειώματα. Στο φύλλο της 9ης Μαΐου 1941 κεντρική θέση και μεγάλο μέρος της 

έκδοσης καταλαμβάνει ένα άρθρο για επεμβάσεις από μεριάς του ανθρώπου στη 

φύση σε διάφορα μήκη και πλάτη της γης (π.χ. νησιά Φίτζι) οι οποίες απέβησαν 

καταστροφικές για είδη εντόμων ή άλλων ζωντανών οργανισμών. 

Η προσπάθεια αυτή πλήρωσης των φύλλων είναι περισσότερο εμφανής στις 

λοιπές εφημερίδες της περιόδου, οι οποίες μάλιστα εκδίδονται με περισσότερα φύλλα 

από ότι η Νέα Ευρώπη, οπότε και φλυαρούν με στόχο να γεμίσουν τα φύλλα με 

ακίνδυνα θέματα. 
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Εικόνα 49. Αναλογία έκτασης ενός εγκυκλοπαιδικού ενδιαφέροντος άρθρου στο φύλλο της 9ης Μαΐου 

1941 (κωδ. NE25_09.05.1941_1). 

 

Λ) Η εμφάνιση λογοτεχνικών κειμένων στη Νέα Ευρώπη 
 

Τα αμιγώς λογοτεχνικά κείμενα που δημοσιεύονται στη Νέα Ευρώπη και σκοπό 

έχουν κυρίως να τέρψουν, και όχι να ενημερώσουν σχετικά με την επικαιρότητα τους 

αναγνώστες, εμφανίζονται στην εφημερίδα τον Νοέμβριο του 1941 με την αύξηση 

των σελίδων από 2 σε 4.  
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Πρόκειται για κείμενα που υπό το καθεστώς της λογοκρισίας συχνά επιδίδονται 

παράλληλα σε κριτική του τρόπου ζωής που δεν εκφράζει το καθεστώς, ενώ 

παράλληλα τα χαρακτηρίζει η προσήλωση σε αρχές που συνάδουν με το φασιστικό 

καθεστώς, όπως η θρησκευτικότητα, το κλασικό αρχαιο- ελληνικό ιδεώδες, η 

υποταγή της γυναίκας και η αφιέρωση της ζωής της στην οικογένεια κτλ. Έτσι, 

δημοσιεύονται σε συνέχειες ιστορικά μυθιστορήματα μυθιστορήματα, 

χρονογραφήματα, κριτικές λογοτεχνών. Όλα τα παραπάνω συναποτελούν ένα 

προπαγανδιστικό είδος λογοτεχνικής παραγωγής της περιόδου, χωρίς να λείπουν και 

οι δημοσιεύσεις ποιημάτων παλιότερων κυρίως ποιητών (Σολωμός, Παλαμάς κτλ). 

Την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 1941 ο Άριστος Χασηρτζόγλου δημοσιεύει μια 

λογοτεχνική κριτική για τον Γεώργιο Σαγιαξή. Πρόκειται για  ποιητή και λόγιο από 

το Μοναστήρι, ο οποίος υπήρξε ποιητής και βαλκανιολόγος, αλλά και αρθρογράφος 

(π.χ. άρθρο του  απαντάται στην εφημερίδα ''Το Φως'',στις 4 Σεπτεμβρίου 191, φ. 

60ο). Ο Χασηρτζόγλου έδωσε στο άρθρο του τον χαρακτηρισμό «μελέτη» και το 

δημοσίευσε σε δύο συνέχειες (Κυριακή 9 και 16 Νοεμβρίου 1941) υπό τον τίτλο 

«Γεώργιος Σαγιαξής, Ο λησμονημένος «Χάινε της Ελλάδος», Ο αγνοηθής 

επιστήμων». Στην πρώτη δημοσίευση παραθέτει ποίημα του Σαγιαξή. Κατόπιν, 

χαρακτηρίζοντάς τον καταπληκτικό, περιέγραψε τον «τριπλό» θάνατο του ποιητή, 

καθώς εκτός από τον φυσικό του θάνατο «πέθανε» άλλες δύο φορές, λόγω ψευδών 

ειδήσεων: «Την πρώτη φορά, εδώ και τριάντα χρόνια, απέθανε ως ποιητής, αφού 

σταμάτησε να γράφη […] Την δεύτερη φορά ως χολερόβλητος!»και κλείνει 

ανακοινώνοντας τη συνέχεια την επόμενη Κυριακή. Πράγματι, την Κυριακή 16 

Νοεμβρίου δημοσιεύθηκε η συνέχεια της «μελέτης» στην οποία εκτός από τα 

βιογραφικά στοιχεία και την περιγραφή της πορείας του ως διανοούμενου,  δίνεται 

έμφαση στην αναγνώριση του Σαγιαξή από τους Γερμανούς, τις τιμές που του 

απέδωσαν και την αμοιβή που απέσπασε από γερμανικό περιοδικό για δημοσίευση 

μελέτης του. Αναφέρεται ακόμη στον πόλεμο που δέχθηκε λόγω κάποιων ποιημάτων 

του. Τέλος, περιγράφει την προσωπικότητά του με μελιστάλακτους χαρακτηρισμούς, 

μια τακτική που εφαρμόζει ο Χασηρτζόγλου αρκετά συχνά για να εκθειάσει πρόσωπα 

που συμφωνούν ιδεολογικά με το γερμανικό καθεστώς και αφιερώνει σε αυτά κάποιο 

άρθρο λογοτεχνικής κριτικής. 
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2.4Η συνένωση της Νέας Ευρώπης με την Απογευματινή 
 

Στις αρχές Οκτωβρίου 1944 ο Πολλάτος αποσύρθηκε από την ιδιοκτησία της 

Νέας Ευρώπης και ως αρχισυντάκτης τηςπαραπάνω εφημερίδας, επί της κοινής 

έκδοσης με την Απογευματινή, φέρεται ο Τριανταφυλλίδης (ο οποίος μάλιστα 

συγκαταλέγεται στα ιδρυτικά μέλη της Ενώσεως Συντακτών). Και ο Ελευθεριάδης 

αναλαμβάνει την αντίστοιχη θέση για την Απογευματινή. Νέες συνεργασίες 

αποτελούν αυτή του Γ. Ζήρα για λαογραφικού ενδιαφέροντος άρθρα και του Β. 

Μεσολλογίτη για ιστορικά θέματα. 

Την εξέλιξη των πολεμικών γεγονότων μαρτυρά η πρωτοφανής για την 

εφημερίδα απουσία ανακοινωθέντος στις 15 Οκτωβρίου από μεριάς του Γερμανικού 

Αρχηγείου. Η αποχώρηση των Γερμανών επισημαίνεται με εύσχημο τρόπο μέσα από 

ανακοινωθέν της αστυνομίας το οποίο αναφέρεται στη λεηλάτηση των 

εγκαταστάσεων και των κτιριακών εγκαταστάσεων που άφησαν πίσω τους οι 

στρατιωτικές δυνάμεις. 

Στην έκδοση  της 1ης Οκτωβρίου 1944, οι συνενωμένες για πρώτη φορά 

εφημερίδες Νέα Ευρώπη και Απογευματινή ανακοινώνουν ότι λόγω έλλειψης χάρτου 

θα εκδίδονται εις το εξής μαζί:  

«Προς τους αναγνώστας μας. Ένεκα καθαρώς πολεμικών λόγων (έλειψης χάρτου, 

οικονομία ηλεκτρικού ρεύματος και τυπογραφικού υλικού, αι εφημερίδες «Νέα 

Ευρώπη» και «Απογευματινή» θα εκδίδωνται από της σήμερον Κυριακής 1ης 

Οκτωβρίου εις κοινήνέκδοσιν ως πρωινή εφημερίς. 

Αι συνέχειαι των αναγνωσμάτων θα ευρίσκωνται εις την κοινήνέκδοσιν. 

Έκδοσις και Σύνταξις «Νέας Ευρώπης» και «Απογευματινής». 

Ενδιαφέρον μάλιστα παρουσιάζει η παρατήρηση του Κανδυλάκη (2008:134) 

ότι η κοινή έκδοση ως συνένωση αποτελεί μια μέθοδο που προτιμάται και 

μεταγενέστερα στον τύπο, σε περιόδους που οι τεχνικοί και οι συντάκτες 

απεργούσαν. 

Οι δυο αυτές εφημερίδες ως κοινή πλέον έκδοση από την πρώτη κιόλας μέρα 

της κοινής τους κυκλοφορίας περιλαμβάνουν τα καθιερωμένα άρθρα που γνωρίζουμε 

από τις εκδόσεις της Νέας Ευρώπης. 
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Το άρθρο «Το τελευταίονταξίδιον» που καταλαμβάνει περισσότερο από το 

1/3 του πρωτοσέλιδου στο ίδιο φύλλο, και σκοπό έχει να αποδομήσει την ορθότητα 

των δηλώσεων του Τσώρτσιλ σχετικά με τη μετανάστευση, το εκτενέστατο άρθρο για 

τις επιχειρήσεις των Αμερικανών και τις βλέψεις τους στην Ιαπωνία, επικαιρότητα 

σχετικά με τις πολεμικές εξελίξεις, αλλά και το λογοτεχνικό κομμάτι που επιμελείται 

ο Χασήρ (στήλη «Το φιλμ της ζωής») είναι χαρακτηριστικά. Η πίσω σελίδα 

καταλαμβάνεται από αναγνώσματα ποικίλης ύλης: λογοτεχνικά άρθρα που 

δημοσιεύονται σε συνέχειες, όπως«η Πυργοδέσποινα της Κασσάνδρας» του Νίκου 

Φαρδή, άρθρα επιστημονικού περιεχομένου σχετικά με τη χρήση των υπερήχων στη 

Χημεία, διάφορες μικρές αγγελίες και διαφημίσεις. Εκτός από μια χιουμοριστική 

στήλη που αναφέρεται στη διακοπή νερού, καμμία άλλη αναφορά δεν γίνεται στο 

τμήμα αυτό της εφημερίδας στις επιχειρήσεις των Γερμανών ή στα πολεμικά 

γεγονότα. Είναι φανερό λοιπόν ότι αν συγκριθεί αυτή η έκδοση ως προς το 

περιεχόμενό και τον προσανατολισμό της,  με τις πρώτες κυκλοφορίες της Νέας 

Ευρώπης, απέχει κατά πολύ. Παρατηρεί κανείς ότι: 

- Οι λογοτεχνικές στήλες καταλαμβάνουν το ήμισυ του χώρου. 

- Τα άρθρα σχετικά με την παντοδυναμία της Γερμανίας έχουν περιοριστεί. 

- Οι κάθε λογής διαφημίσεις έχουν κερδίσει έδαφος έναντι ανακοινώσεων και 

απαγορεύσεων που υπερτερούσαν τα προηγούμενα έτη.  

Πώς βλέπει όμως η εφημερίδα τον εαυτό της; Σε έκδοση της 4ης Οκτωβρίου 

ανακοινώνει ότι πρόκειται να καθιερώσει την έκδοση αυτοτελών επιφυλλίδων 

προκειμένου να ικανοποιήσει τα ενδιαφέροντα του αναγνωστικού της κοινού. 

Περιγράφει δε τη θεματολογία της επιφυλλίδας: καλλιτεχνικά, λαογραφικά, ιστορικά, 

εκλαϊκευμένα επιστημονικά άρθρα και εγκυκλοπαιδικά θέματα αναφέρονται ως 

μελλοντικά είδη. 
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Εικόνα 50. Η Απογευματινή σε κοινή έκδοση με τη Νέα Ευρώπη, έκδοση 4ης Οκτωβρίου 1944, (κωδ. 

NE-A4_04.10.1944_1). 

 

Δ) Λογοτεχνικά άρθρα 

 

Μια ολόκληρη σελίδα με τίτλο «Η πνευματική μας κίνησις» αποτελούσε 

σταθερά στο περιοδικό Νέοι Καιροί τον «χώρο» συζήτησης σχετικά με τα 

λογοτεχνικά θέματα της εποχής.  Μέσα από τη στήλη αυτή οι αρθρογράφοι του 

περιοδικού είχαν την ευκαιρία να προτείνουν, να σχολιάσουν ή και να καυτηριάσουν 

τους λογοτέχνες και τις τάσεις της εποχής.  

Ο Π. Σπανδωνίδης αφιέρωσε στη Σαπφώ, σε συμφωνία πάντοτε με το όραμα 

του παγγερμανισμού και της δήθεν συγγένειάς του εθνικοσοσιαλισμού με τοκλασικό 
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ιδεώδες, ένα εκτεταμένο άρθρο στις 14/12/1942, τον χειμώνα που η Θεσσαλονίκη 

αλλά και όλη η Ελλάδα γνώρισαν τη χειρότερη περίοδο όσον αφορά στην έλλειψη 

τροφίμων (κωδ. NK18_14.12.1942_5). Σε άμεση συνέχεια με τη στήλη αυτή 

δημοσιεύονταν μεταφρασμένα έργα Γερμανών λογοτεχνών με μυθολογικό – 

ρομαντικό περιεχόμενο (π.χ. στο προαναφερθέν τεύχος Το τραγούδι των Nibelungen) 

Αποσπάσματα έργων σε συνέχειες καταλαμβάνουν ολόκληρες σελίδες σε μια 

προσπάθεια της σύνταξης να κρατήσει ζωντανό το ενδιαφέρον του αναγνωστικού 

κοινού. Τα έργα αυτά, προερχόμενα από Έλληνες δημοσιογράφους, αποπνέουν την 

ατμόσφαιρα μια νωχελικής στάσης απέναντι στην καθημερινότητα και τον έρωτα. 

Γεμάτα υπερβολές και τεχνητό αισθησιασμό, συχνά συνοδευόμενα από σκίτσα 

γυναικών, δεν έχουν σχεδόν καμμία λογοτεχνική αξία. Πρόκειται για μυθιστορήματα 

της εποχής τύπου «Άρλεκιν», τα οποία αναλύονται σε ανούσιες (αν και όχι πολύ 

τολμηρές) περιγραφές, παραμένοντας ωστόσο καλυμμένα από μια μάσκα 

καθωσπρεπισμού.  

Τα μεταφρασμένα αποσπάσματα που προέρχονται απόγερμανικές στην 

πλειοψηφία τους εκδόσεις, εξιστορούν μεγαλεία και πολεμικά κατορθώματα 

εκφράζοντας με υπερβολικά έκδηλο τρόπο τις αρετές και το μεγαλείο τα οποία 

αποδίδει στον εαυτό της η ιδεολογία του τρίτου Ράιχ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο. 

Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ 

ΤΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΜιχάληςΠαπαστρατηγάκης- 

Πέτρος Ωρολογάς- «Π.Ω.», «Πέτρος Φωτεινός», «Τριάστερος», «Βραδινός» 

Αλέξης Ωρολογάς 

Αρίστου Χασιρτζόγλου«ΧΑΣΗΡ» 

 

3.1Λογοτεχνικά Ρεύματα στην Ελλάδα του 20ου αιώνα. 
 

Ως όρος το «ρεύμα» αφορά σε μια τάση που χαρακτηρίζει την τέχνη μιας 

συγκεκριμένης περιόδου και η  οποία απασχόλησε έναν σημαντικό αριθμό 

καλλιτεχνών. Έτσι το λογοτεχνικό ρεύμα περιλαμβάνει «τις επιστημονικές, 

φιλοσοφικές και κοινωνικοοικονομικές αντιλήψεις των λογοτεχνών ή τους 

διαμορφωτικούς παράγοντες που επηρεάζουν την αισθητική παρουσίαση του έργου 

τους» (Κρασανάκης, 2005). 

Κατά την περίοδο της Γερμανικής Κατοχής, οπότε και κυκλοφορούσαν οι 

φιλοναζιστικές εφημερίδες της Θεσσαλονίκης, υπάρχει μια σειρά κυρίαρχων 

λογοτεχνικών ρευμάτων που υφίσταται στο εξωτερικό αλλά και την Ελλάδα, με την 

έννοια ότι χαρακτηρίζει σε μεγάλο βαθμό τον λογοτεχνικό κόσμο της χώρας. Τα 

διάφορα δημοσιεύματα των εφημερίδων θα πρέπει να αναλυθούν στο πλαίσιο των 

παραπάνω ρευμάτων, καθώς αποτελούν, έστω και υπό το βάρος της λογοκρισίας των 

Ναζί, δείγματα της λογοτεχνικής παραγωγής της περιόδου. 

Τα κυρίαρχα ή σημαντικά λογοτεχνικά ρεύματα που αναφέρονται από 

πολλούς παλιούς αλλά και νεότερους μελετητές (π.χ. Πολίτης, 1985, Κρασανάκης, 

2005, Κρασανάκης, 2016 κ.ά.) είναι  ο κλασικισμός, ο ρομαντισμός, ο ρεαλισμός, ο 

νατουραλισμός, ο παρνασσισμός, ο συμβολισμός, ο σουρεαλισμός και ο ιδεαλισμός. 

Τα ρεύματα αυτά ερχόμενα από το εξωτερικό ασκούν διάφορες επιρροές στους 

λογοτέχνες της εποχής οι οποίοι πολλές φορές συνδυάζουν χαρακτηριστικά από δύο ή 

και περισσότερα ρεύματα. Αναλυτικά τα παραπάνω λογοτεχνικά ρεύματα έχουν τα 

εξής χαρακτηριστικά (Κρασανάκης, 2016): 
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Κλασικισμός  

 

Πρόκειται για ένα ρεύμα το οποίο αναπτύχθηκε τον 18ου αιώνα και την εποχή 

της Αναγέννησης. Πρότυπα του κλασικισμού αποτελούν οι αρχές της κλασική 

αρχαιότητας. Χαρακτηριστικά του είναι η κυριαρχία της λογικής σε βάρος του 

συναισθήματος, η αρτιότητα και η ισορροπία και γενικότερα η συμμετρία της 

έκφρασης. 

Ρομαντισμός  

 

Αναπτύχθηκε κυρίως στη Γαλλία κατά τα τέλη του 18ου αιώνα και 

εξαπλώθηκε στην υπόλοιπη Ευρώπη κατά τον 19ο αιώνα. Θα έλεγε κανείς 

πως«εξαπλώθηκε»ως ο αντίποδαςτου κλασικισμού.  Όπως λέει και το όνομά του, ο 

ρομαντισμός χαρακτηρίζεται από μια ρομαντική διάθεση όπου τα συναισθήματα 

κυριαρχούν έναντι της λογικής. Σημαντικό στοιχείο του ρομαντισμού είναι η 

αχαλίνωτη φαντασία. Επιπλέον κυριαρχούνη εξιδανίκευσηκαιη άρνηση της 

πραγματικότητας. Οι εκπρόσωποι του ρομαντισμού επιλέγουν τη θεματολογία τους 

ανάμεσα στον έρωτα και την ερωτική απογοήτευση ή, τη θλίψη, τον θάνατο και τη 

θρησκευτικότητα. Οι αναμνήσεις, η αγάπη για το παρελθόν, η ομορφιά των στοιχείων 

της φύσης και των μελαγχολικών τοπίων επίσης εντάσσονται στα θέματα που θίγουν 

συνήθως τα έργα του ρομαντισμού. 

Ρεαλισμός  

 

Επίσης «Γαλλικής προέλευσης» το συγκεκριμένο ρεύμα ακολούθησε τον 

ρομαντισμόκαι διαδόθηκε περίπου στα μέσα του 19ου αιώνα ως αντίδραση στον 

ρομαντισμό. Η αντικειμενική απόδοση της πραγματικότητας είναι αυτό που 

επιδιώκεται στον ρεαλισμό ενώ τα θέματα του αντλούνται από την καθημερινή 

εμπειρία. Η αντικειμενική στάση που τηρεί ο λογοτέχνης απέναντι σε όσα διηγείται 

στο έργο του είναι βασικό χαρακτηριστικό, ενώ πρόσωπα και καταστάσεις 

περιγράφονται με ακρίβεια και λεπτομέρεια. Αποφεύγουν οι καλλιτέχνες τις 

εξάρσεις, τις υπερβολές και τις εξιδανικεύσεις του ρομαντισμού ενώ αντίθετα συχνά 

συναντάμε μια κριτική διάθεση απέναντι στα πράγματα. 
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Νατουραλισμός  

 

Ξεκίνησε επίσης από τη Γαλλία στα τέλη του 19ου αιώνα και τις αρχές του 20ου. Ο 

νατουραλισμός συγγενεύει με τον ρεαλισμό καθώς αποτελεί εξέλιξη και ακραία 

εκδοχή του. Επιδιώκεται και στον νατουραλισμό η πιστή αναπαράσταση της 

πραγματικότητας και αποφεύγονται οι εξωραϊσμοί.Οι οπαδοί του νατουραλισμού 

επικεντρώνονταιπερισσότερο στα προβλήματα της καθημερινής ζωής και τείνουν να 

περιγράφουν εξαντλητικά τα θέματα τους ακόμη και όταν πρόκειται γιαβίαιες και 

σκληρές σκηνές. Οι ήρωες τους παρουσιάζονται ως άτομα που κατευθύνονται σε 

μεγάλο βαθμό από τα εσωτερικά τους ένστικτα και από τις πιέσεις που τους ασκούν 

οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. Η θεματολογία τους είναισυχνά ιδιαίτερα 

προκλητική καθώς είναι παρμένη από τους περιθωριακούς ανθρώπους οι οποίοι 

αποτελούν τα καταπιεσμένα θύματα μιας άδικης κοινωνίας. 

Παρνασσισμός  

 

Αναπτύχθηκε αρχικά στη Γαλλία την ίδια περίπου περίοδο (τέλη του 19ου 

αιώνα) εισάγοντας εκ νέου τα στοιχεία του κλασικισμού που είχε απορρίψει ο 

ρομαντισμός, για να διαδοθεί έπειτα και σε άλλα κράτη. Η θεματολογία του αντλείται 

από την ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα ή από τον ινδικό πολιτισμό. Τα παρνασσιστικά 

λογοτεχνικά έργα χαρακτηρίζουν η στατικότητα και η απάθεια. Η ισορροπία και η οι 

ακριβείς περιγραφές της πραγματικότητας συνδυάζονται συχνά με αψεγάδιαστες 

μορφές. Τους λογοτέχνες απασχολούν η καθημερινή πραγματικότητα όπως και οι 

ιστορικές και κοινωνικέςσυνθήκες. Η μορφή των έργων είναι άκαμπτη και αυστηρή: 

επιδιώκεται η απόλυτη τελειότητα μέσω της με την τήρησης των μετρικών κανόνων, 

της σύμπτυξης των νοημάτων και της προσεκτικής επιλογής των κατάλληλων λέξεων. 

Συμβολισμός  

 

Και ο συμβολισμός διαδόθηκε αρχικά στη Γαλλία την ίδια 

περίοδο.Αποτελούσε με τη σειρά του μια αντίδραση απέναντι στα λοιπά λογοτεχνικά 

ρεύματα (ρεαλισμό, νατουραλισμό και παρνασσισμό). Οι λογοτέχνες αναζητούν την 

προβολή των συναισθημάτων τους και των ψυχικών τους διαθέσεων 

χρησιμοποιώντας διάφορα αντικείμενα, είτε υλικά είτε άυλα. Αγαπούν να κάνουν 

χρήση λεκτικών συμβόλωνκαι επιδιώκουν τον περιορισμό του εννοιολογικού 



90 
 

περιεχομένου. Μορφολογικά τα συμβολιστικά ποιήματα χαρακτηρίζονται από την 

προσεγμένη μουσικότητα και υποβλητικότητα του στίχου. 

Σουρεαλισμός 

 

Αναπτύχθηκε στη Γαλλία λίγο αργότερα, δηλαδή στις αρχές του 20ου αιώνα 

μεταξύ των δύο Παγκοσμίων Πολέμων. Ετυμολογικά ο όρος αποδίδεται ως «πάνω 

από την πραγματικότητα» {sur (επάνω, επί) + réalisme (πραγματικότητα)} και 

επιδιώκεται πράγματι η υπέρβαση του πραγματικού κόσμου. Τα μέσα που 

χρησιμοποιούνται είναι η καταγραφή του υποσυνείδητου,η απόδοση των συνειρμών 

και η απελευθέρωση της φαντασίας, πρακτικές που στη λογοτεχνίαμεταφράζονται σε 

αυτόματη γραφή και την ολική άρνηση των κανόνων της συμβατικής στιχουργικής. Η 

θεματολογία συχνά στρέφεται σε χρώματα και εικόνες που παραπέμπουν σε ονειρικές 

καταστάσεις. 

Μοντερνισμός  

 

Άνθισεστη Γαλλία προς τα τέλη του 19ου αιώνα και διαδόθηκεέπειτα και σε 

άλλες χώρες (αρχές του 20ου). Όπως και σε άλλες μορφές τέχνης (ζωγραφική, 

αρχιτεκτονική κ.τ.λ.) ο μοντερνισμός στη λογοτεχνία γεννήθηκε ως μια συνειδητή 

αντίδραση στον συντηρητισμό. Έτσι, ο μοντερνισμός απορρίπτει την παράδοση και 

επηρεάζεται από τις νέες για την εποχή τάσεις της τεχνολογίας. Ακόμη, τον 

μοντερνισμό αφορούν κοινωνικά ζητήματα αφού παίρνει θέση απέναντι στην κρίση 

του αστικού τρόπου ζωής  και στις  επιπτώσεις του Α’Παγκοσμίου Πολέμου. 
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ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 
 

Οι λογοτέχνες που συνεργάστηκαν με τη Νέα Ευρώπη παράγοντας νέα 

κείμενα, άντρες στην συντριπτική τους πλειοψηφία, δεν είναι πάντοτε εύκολο να 

ταυτοποιηθούν. Πολλές φορές υπέγραφαν με ψευδώνυμα είτε με αρχικά, είτε 

δημοσίευαν ανυπόγραφα άρθρα και μεταφράσεις άρθρων της γερμανικής 

εφημεριδογραφίας της εποχής. Ωστόσο, ορισμένα ονόματα είναι γνωστά τόσο από 

την υπογραφή τους όσο και από τη δωσιλογική τους δράση για την οποία δικάστηκαν 

μετά το τέλος του πολέμου. Παρατίθενται εδώ μερικά από τα πι πολυεμφανιζόμενα 

ονόματα της περιόδου. 

1. Πέτρος Ωρολογάς 
 

 

Εικόνα 51.  Ο Πέτρος Ωρολογάς, πηγή: shorturl.at/ntPS2 

Βιογραφικά στοιχεία 

 

Ο Ωρολογάς ως δημοσιογράφος άρχισε την πορεία του προπολεμικά αφού 

ξεκίνησε να δημοσιεύει ήδη από το 191121. Αποτέλεσε ιδρυτικό μέλος του 

Συνδέσμου Ελλήνων Συντακτών (ίδρυση: 1914 στη Θεσσαλονίκη). Έδρασε ως 

εθνικοσοσιαλιστής δημοσιογράφος και μάλιστα διετέλεσε διευθυντής στην 

εφημερίδα Ταχυδρόμος η οποία καταφερόταν εναντίον της βενιζελικής πολιτικής και 

εκδιδόταν από το 1920 έως το1937 με εκδότη της τον N. Δαρβέρη.Ο Ωρολογάς ήταν 

γερμανόφιλος, ωστόσο στη Δίκη των Δωσίλογων το προφίλ του όπως σχηματίστηκε 

 
21http://history-of-macedonia.com/2011/11/10/macedonia-istoria-typou-thessaloniki/ 
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από τις καταθέσεις των μαρτύρων δεν ήταν αυτό ενός συνειδητού υποστηρικτή των 

Γερμανών (Κανδυλάκης, 2008). Εξάλλου αρχικά δεν επιλέχθηκε ο ίδιος για τη θέση 

του αρχισυντάκτη η οποία και παραχωρήθηκε στον Παπαστρατηγάκη.Προσλήφθηκε 

από τον Ηλιάδη αργότερα στη Νέα Ευρώπη και εργάστηκε αρθρογραφώντας 

σύμφωνα με τις συστάσεις του Υπεύθυνου Γραφείου Τύπου της πόλης που ήταν την 

περίοδο εκείνη ο Λαγχάμερ. Οι ειδήσεις από το Λονδίνο που έγραφε δεν είχαν στόχο 

την πρόκληση ηττοπάθειας, σύμφωνα με τον Κυριακίδη, μάρτυρα στη Δίκη των 

Δωσίλογων (Κανδυλάκης, 2008). Ωστόσο η πίστη του στο Γ΄Ράιχ ήταν βαθιά και 

θεωρούσε ότι η δράση του είναι προς το καλό της ανθρωπότητας. 

Ο Πέτρος Ωρολογάς θεωρείται μία από τις «μεγαλύτερες προσωπικότητες της 

ελληνικής δημοσιογραφίας» (Αργυρίου,1995, σελ. 98-99) καθώς υπήρξε πολιτικός 

αρθρογράφος επί 25 χρόνια στο Φως και στις λοιπές αντιβενιζελικές εφημερίδες. Η 

υπογραφή του σε άρθρα «Π.Ω.» πιθανότατα λόγω του κύρους που διέθετε θα πρέπει 

να ήταν σημαντική σε ανθρώπους του πνεύματος που γνώριζαν τον ίδιο και τη 

δραστηριότητά του. 

Ενώ του αποδίδονται διάφορες επαγγελματικές ιδιότητες όπως συγγραφέας, 

δοκιμιογράφος, χρονογράφος, πολιτικός αρθρογράφος κ.ά., η ιδιότητα που κυρίως 

έχει συνδεθεί με το όνομά του είναι αυτή του συνιδιοκτήτη της Νέας Ευρώπης, την 

οποία και εξέδιδε μαζί με τον αδερφό του Αλέξανδρο Ωρολογά.Ως συνεργάτης του 

αδερφού του και ως φιλοναζιστής δημοσιογράφος, καταδικάστηκε και φυλακίστηκε 

γιαδωσιλογισμό.Τα ψευδώνυμα με τα οποία δημοσίευε ήταν τα αρχικά του «Π.Ω.», 

το «Πέτρος Φωτεινός» και «Τριάστερος» αλλά και «Βραδινός» στην αντιβενιζελική - 

ναζιστική εφημερίδα Απογευματινή. Επίσης, εξέδιδε μαζί με τον Λαμψάκη το έντυπο 

Νέοι Καιροί. Εκπονήθηκε από τον ίδιο και μια σειρά από ανυπόγραφων άρθρων που 

δεν τα υπέγραψε γιατί είχε αμφιβολίες ως προς το περιεχόμενό τους, σύμφωνα με την 

κατάθεση του Καραγεωργόπουλου (Κανδυλάκης, 2008:84). 

Στη Δίκη των Δωσίλογων καταδικάστηκε σε 5 χρόνια, αλλά ελευθερώθηκε 

καθώς «μεταγράφηκε» ως οφειλέτης του δημοσίου και πλήρωσε όσα χρωστούσε. Ο 

Πέτρος Ωρολογάς πέθανε το 1958 στη Θεσσαλονίκη. 
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Δημοσιεύσεις 
 

Τα δημοσιεύματα του Πέτρου Ωρολογά μαρτυρούν βέβαια τη μεγάλη 

ευχέρεια τουστην παραγωγή γραπτού λόγου. Ωστόσο, δεν λείπει από αυτά η άσκοπη 

φλυαρία.  

Χαρακτηριστικό είναι το κάτωθι άρθρο το οποίο περιλαμβάνεται στη Νέα 

Ευρώπη στην έκδοση της  9ης  Ιουλίου 1942 και στη στήλη «Σημειώματα». Το άρθρο  

τιτλοφορείται «Απόγευμα». Υπογράφεται από τον Πέτρο Ωρολογά με το ψευδώνυμο 

Πέτρος Φωτεινός και είναι γραμμένο στη δημοτική, με πολυτονικό όμως σύστημα το 

οποίο χρησιμοποιεί σε όλα της τα άρθρα η εφημερίδα αλλά και κάθε γραπτό κείμενο 

της εποχής. Παρατίθεται δακτυλογραφημένο αυτό το τυπικό για τον Ωρολογά κείμενο 

και έπειτα σχολιάζεται ως προς τη λογοτεχνική του ποιότητα. 

_____________________________________________________________________

ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ 

ΑΠΟΓΕΥΜΑ  

Αυτού, στο σύμπλεγμα των πολλών κέντρωντης παραλίας, όπου σχηματίζεται ένας 

όρμος μικρός, δίπλα στο μώλο, κόσμος πολύς μαζεύεται το κυριακάτικο απόγευμα. 

Είχε βρέξει πριν, τόσο δα, να δέχεται κανείς μ’ευχαρίστησι στο πρόσωπό του και τα 

μαλλιά, τη λεπτή δροσιά τ ουρανού, το ανάλαφρο νερό που σχεδόν διαλύεται στον 

αέρα. Ένα σύννεφο εμπόδιζε τον ήλιο να χτυπάει τα μάτια και όλο προχωρούσε 

κοντά του κ’έβλεπες μονάχα να γυαλίζει να σπινθηρίζει προς το βάθος η θάλασσα. Οι 

πιο φτωχοί έκαναν την κανονισμένη βόλτα τους στον δρόμο πίσω, που γνωρίζει σε 

μικρογραφία τις κυριακάτικες δόξες της παραλίας από τον Λευκό Πύργο, ίσαμε την 

Αστόρια. Και στα καφενεία, τα τραπέζια είναι πιασμένα και από την κατανάλωσι που 

γίνεται μαντεύει πορτοφόλια χοντρά και απότην έκφρασι των προσώπων, μαντεύεις 

την βαθειά εκείνη ικανοποίησι του νικητού που ξέρει να πολεμά τις δυσκολίες. Εδώ 

κι εκεί, όρθιοι, κομψά ντυμένοι, επιδεικτικοί, οι νεόπλουτοι, με το συγκαταβατικό 

χαμόγελο. Προτιμούν να στέκουν δίπλα, στην παρέα την πολυάριθμη, χαρούμενοι 

διότι φαίνονται και λάμπουν τα ωραία του ενδύματα, τα καλοκαιρινά. Είναι 

επαγγελματίες, αρτοποιοί, ψαράδες, από εκείνους που άλλες χρονιές γελούσαν 

ισνάφικα, χόρευαν με λαϊκή μουσική και έτρωγαν στο Σέι Σου κεφτέδες. Τώρα, 

κάμποσους από δαύτους τους εξευγένισε το χρήμα, μαλάκωσε τα χαρακτηριστικά 
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τους. Μόνο οι τρόποι τους δεν διακρίνονται από αβρότητα υπερβολική και μοιάζουν 

με τους ζωτικούς εκείνους τύπους των αστών που διαδέχτηκαν την παλιά 

αριστοκρατία και η όλη τους εμφάνισις αποτελούσε παιάνα νικητήριον.  

Στη θάλασσα κυλούσανε βάρκες. Μουσικές έφταναν από παντού. Ήταν ένα πλέξιμο 

ήχων που σου έδινε την αίσθησι εμποροπανηγύρεως. Γυναίκες μέσα στη βάρκα 

τραγουδούσαν, νέοι έπαιζαν φυσαρμόνικα. Κι ο ήλιος μισοφυλαγμένος απότο 

σύννεφο, τραβούσε θριαμβευτικά προς το τέρμα του ορίζοντος, προς το αόρατο 

βουνό, και όλα τα ωραιοποιούσες ακόμη κ’ εκείνους που με σηκωμένα πανταλόνια 

προχωρούσαν ως τη βάρκα πέρα και έπαιρναν στον ώμο σακκιά με σιτάρι 

προωρισμένο για τη μαύρη αγορά. Και η μαύρη αγορά έπαιρνεν άλλη αίγλη και οι 

νεόπλουτοι και τα πλήθη των περιπατητών και τα φτωχά παιδάκια που ζητούσαν 

ελεημοσύνη. Ένα μπρούτζινο κορμί κολυμβητούθύμιζεν αρχαία αγάλματα. Η 

φυσαρμόνικα ελίκνιζε τις καλές διαθέσεις με την απαλή αισθηματική γκρίνια της. Και 

μια θεία αμεριμνησία πλανιότανε απάνω στον μικρό όρμο. Ήταν σαν να μην 

συνέβαινε τίποτε, σα ν αμην γενόταν πόλεμος απάνω και κάτω, σα να βασίλευε μια 

ειρήνη ειδυλλιακή, έτσι που να μη ταράττη καμμία ανησυχία την ψυχή και καμμιά 

σκέψη να μη συννεφιάζη τα μέτωπα. Αφίνεις το μάτι θολό, το βλέμμα να διαλύεται 

προς την θολούρα των βουνών αντίκρυ που έχουν διαλυθεί μέσα στους ατμούς και ο 

μισοκρυμμένος ήλιος, είναι πια σαν να τρέχη με το άρμα του. 

ΠΕΤΡΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ 

_____________________________________________________________________ 

Το κείμενο αυτό έχει το χαρακτήρα ενός εσωτερικού μονολόγου, μιας 

αυθόρμητης εξομολόγησης, σαν να πρόκειται για προσωπικές σημειώσεις σε ένα 

ημερολόγιο. Πρόκειται για ένα ρεαλιστικό χρονογράφημα του δρόμου, καθώς 

παρουσιάζει μια στιγμιαία όψη της καθημερινότητας.  

Πιο συγκεκριμένα, η θεματολογία του κειμένου αφορά μια καθημερινή σκηνή 

στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, με ιδιαίτερη έμφαση να δίνεται στους ανθρώπους και 

τις μεταξύ τους διαφορές, τις εκφράσεις τους, την κοινωνική τους προέλευση. Είναι 

ένα κείμενο ρέον και αρκετά εύπεπτο, στο οποίο οι σκηνές από την καθημερινότητα 

απεικονίζουν μεέμφαση τα συναισθήματα τόσο των παρατηρούμενων όσο και του 

αφηγητή, κάνοντας ταυτόχρονα καισυνειρμικά αναφορές στο παρελθόν. Έτσι 

εισέρχονται στο κείμενο διάφορα ηθογραφικά στοιχεία.  
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Η εξιδανίκευση ορισμένων σκηνών και στοιχείων και η παρουσία του 

φυσικού τοπίου και των συναισθημάτων που προκαλεί, μαρτυρά επιρροές του 

ρομαντισμού, ενώ οι κοινωνικοπολιτικές πτυχές που υπεισέρχονται στις περιγραφές 

των αντικειμένων και των υποκειμένων του άρθρου εντάσσονται περισσότερο στο 

ρεύμα του νατουραλισμού.  

Πρόκειται ωστόσο για ένα κείμενο που αποφεύγει να θίξει την πραγματική 

κατάσταση που επικρατεί στην πόλη, και παρότι κάνει μια σαφή αναφορά στον 

πόλεμο επιμένει να αποδίδει τις διαφοροποιημένες συνθήκες της καθημερινότητας, 

ευχάριστης για τους νεόπλουτους, σκληρής για άλλους, στην οικονομική κατάσταση 

του καθενός. Ακόμη κι αν αναφέρεται σε σκληρές όψεις τις πραγματικότητας 

(πόλεμος, μαύρη αγορά, χειρωνακτική εργασία) ο πρωτοπρόσωπος αφηγητής δεν 

διστάζει να τις διυλίσει μέσα από το πρίσμα της δικής του μνήμης και των 

συναισθημάτων ή της εντύπωσης που του προκαλούν όλες αυτές οι εικόνες. 

Για το λόγο αυτό δεν μπορούμε να το θεωρήσουμε ως γνήσιο κείμενο: ο 

Ωρολογάς πιθανόν να μην υποφέρει όπως προκύπτει άλλωστε και από τα επίσημα 

πρακτικά της Δίκης των Δωσίλογων (Κανδυλάκης, 2008) ως ευνοούμενος του 

καθεστώτος, ωστόσο δεν μπορεί σε καμμία περίπτωση να αγνοεί την ιστορική 

πραγματικότητα. Είναι μάλλον ένα κείμενο που αρνείται να δει την πραγματικότητα, 

δηλώνοντας έμμεσα κάποιες τάσεις φυγής, ιδιοτελές και προσποιητό στον τόνοτου το 

οποίο εξυπηρετεί έναν πολύ συγκεκριμένο σκοπό: να δημιουργήσει την εντύπωση 

μιαςυποφερτής (αν όχι ευχάριστης) κοινωνικής πραγματικότητας, και να προσδώσει 

ίσως στο περιεχόμενο της συγκεκριμένης εφημερίδαςμια πιο ανθρώπινη καθημερινή 

νότα.  
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Εικόνα 52. Κείμενο του ΠέτρουΦωτεινού στο έντυπο Νέοι Καιροί,έκδοση της 21ης Σεπτεμβρίου 1942 

(κωδ. NK6_21.09.1942_2) 

 

Εικόνα 53 Δημοσίευμα του Πέτρου Ωρολογά με το ψευδώνυμο Ο ΒΡΑΔΙΝΟΣ στην Απογευματινή της 8ης 

Μαΐου 1940.(κωδ. APOG_2351_08.05.1940_2). 
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Εικόνα 54. Δίστηλο του Πέτρου Ωρολογά με τίτλο «Μέχρι θανάτου». Απογευματινή, 10ης Μαΐου 1940. 

APOG_2353_10.05.1940_2. 

 



98 
 

2. Μιχαήλ Παπαστρατηγάκης 

 

Βιογραφικά Στοιχεία 

Σύμφωνα με έρευνες {Αναστασιάδης (2009, σελ 201-205), Βαφόπουλος, 

(1971),  Ιωάννου, (1978), Θεοδωρίδης (1980), Μπακόλας, (1987), Σκαμπαρδώνης, 

(2001)}, που έχουν ήδη διεξαχθεί επάνω στα λογοτεχνήματα του Μιχαήλ 

Παπαστρατηγάκη, ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος έγραψε κείμενα που ανήκουν 

στον τύπο του χρονικού, της αυτοβιογραφικής μαρτυρίας αλλά και ορισμένα 

λογοτεχνήματα τα οποία προορίζονταν για δραματοποίηση. 

Μέσα από το επιτηδευμένο ύφος προσπαθεί ο Παπαστρατηγάκης να 

αποτυπώσει τις αξίες της ναζιστικής ιδεολογίας και να τις εκφράσει ως υψηλά 

κλασικά πρότυπα. Δεν παραλείπει όμως να αναφερθεί σε ποικίλα θέματα της 

επικαιρότητας όπως και να ασκήσει κριτική σε άλλους λογοτέχνες.  

Ως έμπειρος δημοσιογράφος δεν διστάζει να δημοσιεύει κριτικές επάνω σε 

θέματα επικαιρότητας αλλά και λογοτεχνικά. Αναφέρεται μάλιστα και στην 

περίπτωση του Καβάφη: ο Παπαστρατηγάκης συνήθιζε να εκθειάζει εθνοκεντρικούς 

ποιητές- δημοσιεύονταν άλλωστε συχνά ποιήματα του Σολωμού και του Παλαμάστο 

πνεύμα του παγγερμανισμού και σε συμφωνία με τα ιδεώδη του εθνικοσοσιαλισμού. 

Αντίθετα, η γραμμή των εφημερίδων ήταν ενάντια στην ποίηση του Καβάφη εφόσον 

μάλιστα θεωρούσε «παραστράτημα» την ποίησή του (Κόκορης, 2015) και απέρριπτε 

τον ίδιο λόγω της ομοφυλοφιλίας του. 

 Ο Παπαστρατηγάκης καταδικάστηκε σε ισόβια ενόσω βρισκόταν στο 

εξωτερικό όπου είχε διαφύγειμετά την ήττα και την αποχώρηση των Γερμανών. 

Συνελήφθη στη συνέχεια στη Βιέννη από τους Συμμάχους και βρέθηκε στην Ελλάδα. 

Μετά από αίτημα ανακοπής της απόφασης που υπέβαλλε με την αιτιολογία ότι 

απουσίαζε  από το δικαστήριο για λόγους ανωτέρας βίας, αθωώθηκε τελικά τον Μάιο 

του 1948 λόγω αμφιβολιών. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%AD%CE%BD%CE%BD%CE%B7
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Εικόνα 55Αγνότατες Χαρές, άρθρο του Παπαστρατηγάκη στη Νέα Ευρώπη στις 4 Ιουλίου 1943 (κωδ, 

NE713)139_04.07.1943_1). 

 

Δημοσιεύσεις 

 

Σχετικά με άλλους λογοτέχνες ο Παπαστρατηγάκης δεν διστάζει να ασκήσει 

την κριτική του, όπως για παράδειγμα έκανε με τον Καβάφη στη δημοσίευση άρθρου 

με τίτλο «Τα “Τείχη” του Καβάφη» στο οποίο και χαρακτηρίζει το έργο του Καβάφη 

ως «παραστράτημα»: 
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«Έτσι παραστράτησεν η νεώτερη ποίησή μας, η σημερινή στο μεγαλύτερο 

μέρος της. Κι έτσι νόμισαν πως πήγαιναν πιο μπροστά, πως προχωρούσαν πέρα από 

τον Σολωμό, τον Βαλαωρίτη, τον Κάλβο, τον Παλαμά, πως γίνονται 

“πανανθρώπινοι”, πως ξεπέρασαν την πατρίδα ή τις πατρίδες και πως τώρα πια 

βρίσκονται στ’ αληθινό νόημα μιας απάτριδης Τέχνης [...] Ένα τέτοιο παραστράτημα, 

μαζί με άλλα αίτια, δηλαδή, με την πρόθεση μιας αντιδράσεως στον Παλαμά έκανε 

μερικούς να θεωρήσουνε μεγάλο ποιητή τον Καβάφη. Ποτέ δεν είχε γνωρίσει η 

ποίηση και η κριτική μας παρόμοιο παραστράτημα σαν αυτό» (Παπαστρατηγάκης 

1943: 1, όπως παρατίθεται από τον Κόκορη, 2015)22. 

 

Εικόνα 56. Ο Μιχαήλ Παπαστρατηγάκης. Πηγή φωτογραφίας: 

http://gerontakos.blogspot.com/2017/09/1941-1944.html 

 

ΟΠαπαστρατηγάκης έγραψε για τον Καβάφη το 1944 στο άρθρο «Τα Τείχη» (Νέα 

Ευρώπη, 16.01.1944) πουπαρατίθεται: 

Τα «Τείχη» του Καβάφη 

Από τον Μιχ. Παπαστρατηγάκη 

 
22Παπαστρατηγάκης Μιχ. Π. (1943), «Για κάποια Επιστροφή», Νέα Ευρώπη, 19. 12. 1943: 1 

http://gerontakos.blogspot.com/2017/09/1941-1944.html
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Δεν πρόκειται να μπούμε στο καβαφικό πρόβλημα. Δεν πρόκειται να ιδούμε στις 

λεπτομέρειες το έργο του αλεξανδρινού ποιητή. Μα επειδή σε κάθε συζήτηση για τον 

Καβάφη- κι έγινε μεγάλη συζήτηση γι’ αυτόν και γράφηκαν πολλά και βιβλία ακόμη- 

ακούμε αμέσως ένα θαυμασμό για τα «Τείχη» που είναι ασφαλώς το πιο 

αντιπροσωπευτικό του ποίημα, γι’ αυτό γυρίζουμε σ’ αυτό. Τι είναι τα «Τείχη»; 

«Χωρίς περίσκεψιν, χωρίς λύπην, χωρίς αιδώ, 

Μεγάλα κι υψηλά τριγύρω μου 

Έκτισαν τείχη. 

Και κάθομαι και απελπίζομαι τώρα εδώ. 

Άλλο δεν σκέπτομαι τον νουν 

Μου τρώγει αυτή η τύχη 

Διότι πράγματα πολλά έξω να κάμω είχον. 

Α όταν έκτιζαν τα τείχη πώς να μην προσέξω. 

Αλλά δεν άκουσα ποτέ κρότον κτιστών ή ήχον. 

 Ανεπαισθήτως μ’ έκλεισαν από τον κόσμον έξω». 

Πόσοι δεν ακούστηκαν θαυμασμοί γι’ αυτό το ποίημα! Αλλά δεν έλειψαν κ’ οι 

επιθέσεις. Μα ο Καβάφης για μια στιγμή, σε μια εποχή όχι μακρινή, χωρίς να λείπουν 

ακόμη οι θαυμαστές του- θεωρήθηκε σαν σταθμός σχεδόν στην ποίησή μας και 

μελετήθηκε όσο λίγοι από τους ποιητάς μας. 

Είπαν πως άντλησε την ποίηση του από ένα κόσμο παρακμής, της αλεξανδρινής 

παρακμής. Πώς σ’ αυτόν αναζήτησε τα θέματά του, πως σ’ αυτόν γυρίζει διαρκώς η 

ποίησή του. Μίλησαν για το ιδιόμορφο του στίχου και της γλώσσας του, μελέτησαν 

τη ζωή του, βυθίστηκαν στην ψυχοσύνθεσή του, που ήταν βαθύτατα άρρωστη. 

Αναζήτησαν τα μυστικά της ζωής του, που επηρέασαν όλη τη σκέψη του και την 

ποίησή του. Κι είχε πολλά μυστικά η ζωή του κι’ άνομοι έρωτες την παρέσυραν… 

Μα είπαμε, δεν θα γράψουμε για την Καβαφική ποίηση. Μέσα όμως σ’αυτά τα Τείχη 

που στο διάβασμά τους πολλοί ξαναγυρίζουν πάντα, υπάρχει μια άποψη ζωής, μια 

κοσμοθεωρία. Κι αυτό έχει σημασία. Υπάρχει η άποψη όχι της εγκαρτερήσεως, μα 

της θεληματικής υποταγής στο μοιραίο. Θεώρησαν κάποιοι τα «Τείχη» σαν σύμβολο. 
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Ο Τέλλος Άγρας, αίφνης, έγραψε κάποτε πως τα Τείχη είν’ ένα σύμβολο πλατειάς 

έννοιας σε διάφορες σφαίρες». Είναι πλούσια και στο σημείο αυτό η καβαφική 

βιβλιογραφία. 

Κανείς δεν ύψωσε τα τείχη γύρω στον Καβάφη. Μόνος του έπλασε τη ζωή του, μόνος 

του έπλασε τη μοίρα του, μόνος έμεινε κλειστός πέρα από τον κόσμο για να κάνει 

κόσμο του τις ύποπτες συνοικίες της Αλεξάνδρειας και το μισόφωτο της κάμαρής 

του. Δεν στάθηκε μπροστά τη ζωή. Δεν είδε τη ζωή του σαν δράση. Δεν είδε καν τη 

φύση. Μπροστά στη θάλασσα δεν μπορεί να ξεχωριστή από τα «ινδάλματα της 

ηδονής». Δεν υπάρχει στην ποίησή του ένα τοπίο που να σου μιλήση για την 

απέραντη και αιώνια ζωή που είναι δημιουργία. Τείχη ψηλά ύψωσε και κλείστηκε 

μακρυά από τη ζωή, κατάδικος αισθήσεων και αναμνήσεων, που αισθανόταν στην 

ανάγκη της υποταγής.  

Κι όμως, σε μια στιγμή ο ποιητής αυτός θεωρήθηκε σαν σταθμός. Και θορύβησεν 

γύρω του για να τον υψώσουν απέναντι στον Παλαμά. Είναι αυτή μια από τις 

θλιβερότερες στιγμές της νεοελληνικής μας λογοτεχνίας. Ήταν μια στιγμή παρακμής. 

Και μένει πάντα ο θαυμασμός στον ποιητήν αυτόν ένα δείγμα παρακμής πνευματικής. 

Γιατί ένας ποιητής που ‘ύψωσε τείχη γύρω του και δεν βλέπει τη ζωή, είναι 

εκδήλωση παρακμής. 

Αλίμονο, αν ο καθένας μας ύψωνε τείχη γύρω του, τείχος στη σκέψη, στους πόθους 

του, στη συνείδησή του, στους σκοπούς του, στην τέχνη του. Η εγωιστική αυτή 

αντίληψη της ζωής που άλλοτε δείχνει αδυναμία και άλλοτε εγωιστική απομόνωση, 

θα οδηγούσε σε μια κοινωνική αποσύνθεση και θα εγέμιζε τον κόσμος από κουρέλια 

ψυχών ή από θηρία.  

Τείχη: Και θα μένουμε σ’ αυτά κλεισμένοι χωρίς αντίσταση, χωρίς καμμιά επιθυμία 

ν’ αναπνεύσουμε ελεύθερα ένα καθαρό αεράκι. Τείχη! Και λιγοψύχησαν από το 

θαυμασμό σ’αυτά μερικοί κριτικοί και άλλοι ποιηταί μας, ενώ μέσα σε τέτοια τείχη 

υπάρχει μόνο η μούχλα του τάφου για το πνεύμα και την τέχνη που μόνο στον ήλιο 

και στο φως, που μόνο μέσα στον νου της αιώνιας Δημιουργίας μπορούν να κινηθούν 

ελεύθερα προς τους μεγάλους σκοπούς και να βυθισθούν στα μεγάλα οράματα. Μόνο 

μπροστά στη Ζωή τη γεμάτη την πλέρια, η ψυχή απλώνει τα φτερά της και πετάει 

προς τα ουράνια προς τα αιώνια ύψη έστω κι αν πρόκειται να συντριβή από ένα 
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αθέλητο πνεύμα ή από μια μοιραία αδυναμία. Μα τα τείχη αυτά δεν είναι για 

ελεύθερες σκέψεις και για ψυχές που διψούν για πέταγμα προς το νόημα της Ζωής.  

Αυτό το δρόμο τον κλείσανε τα καβαφικά τείχη. Μας φυλακίζουνε στον αυτό μας, 

στις αδυναμίες μας, στους απίθανους καημούς, άλλοτε στην πιο παράνομη ηθική 

αρρώστεια. Και μένουμε δεμένοι , όπως έμεινεν ο Καβάφης , στις αναμνήσεις 

κάποιας ζωής που δεν μπόρεσε ποτέ να μιλήση καθαρά γι’ αυτή. Έστριψε, γύρισε 

στους παλαιούς τάφους, αναζήτησεν εκεί κάποια ονόματα, κάποιες εμπνεύσεις για να 

κλείση σ’ αυτά πόθους κι αναμνήσεις δικές του που τον ακολουθούσαν και τον 

βασάνιζαν. Κι έμεινε έξω από τη ζωή. Δεν είδεν ούτε έθνος, ούτε λαό, ούτε 

κοινωνικές μεταβολές. Δεν άκουσε τον πόνο ή τις χάρες του λαού δεν είδε τίποτα από 

την άλλη ζωή. Γύριζε στα σοκάκια της Αλεξάνδρειας θυμόταν κάποιες κάμαρες 

κάποια μάτια που τον βασάνιζεν ο τρόμος του θανάτου.  

Και έμεινε χωρίς αντίσταση, χωρίς καμμιά αντίδραση να υψώνονται διαρκώς τα τείχη 

ώστε να του φράξουν τέλεια τη ζωή και το φως. Έζησε μέσα στο σκοτάδι των πόθων 

του που σβήσαν κι αυτοί μέσα στην πλήξη… 

Δεν είναι αυτή η ποίηση. Δεν είναι αυτή η ζωή. Όσοι υψώνουνε τείχη γύρω τους και 

μένουν μακρυάαπ΄τη ζωή, είναι καταδικασμένες υπάρξεις. Μέσα στον αγώνα υπάρχει 

η ομορφιά μέσα στον ωκεανό της ζωής υπάρχουν οι δυνάμεις της δημιουργίας, 

αιώνιες δυνάμεις που δεν κρύβουν τα μυστικά τους και φανερώνονται σ’εκείνον που 

θέλει να πιη και να ξεδιψάση την ψυχή του. Τι θα ήταν μια κοινωνία με τείχη; Κι 

αλήθεια, δεν το ξεχνούμε, πως δεν έλειψαν και δεν λείπουν κάποια τείχη ανάμεσα 

στις τάξεις όπως και στα άτομα. Όμως κι εδώ αυτά τα τείχη μόνο για κακό 

υψώθηκαν. Κι όπου είναι ψηλότερα κι όσο πιο βαρειά είναι τόσο το χειρότερο 

γι’αυτούς που κλείστηκαν μέσα σ’ αυτά και για την κοινωνία που μένει 

καταμερισμένη κομματιασμένη, σαν να ναι φυλακή με τα κελλιά της.  

Τι θα ήταν μια ποίηση και μια ζωή αν τα καβαφικά τείχη ήταν αληθινά ένα σύμβολο; 

Τι θα ήταν η ποίηση και η ζωή αν αυτά τα τείχη έκλειναν κάθε ψυχή; Τι θα ήταν η 

ζωή και η ποίηση αν τα τείχη αυτά έκλειναν έξω από την Αλήθεια και μας 

αποχώριζαν από τις πηγές της Ενέργειας και από την ουσία της Πραγματικότητας; 

Άρρωστοι, αδιάφοροι, μαραζωμένες υπάρξεις θα ζούσαμε τη δική μας ζωή και τους 

δικούς μας πόθους χωρίς καμμία δύναμη περίσσεια που θα μας ένωνε με τη διάχυσή 

της μ΄ όλο τον άλλο κόσμο, μ’ όλη τη ζωή. Θα μέναμε σκλάβοι κάποιας κακής μας 
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μοίρας που θέλησε να μας ρίξη μέσα στα τελματωμένα νερά της αδιαφορίας ή της 

θεληματικής υποταγής. Σκλάβοι του εαυτού μας θα παραδέρναμε μέσα στη στενή 

φυλακή μας, με την αγωνία στην ψυχή, με τα μάτια μας χαλασμένα από το σκοτάδι. 

Να η καβαφική ζωή! Να για πια ζωή μας μιλούν τα «Τείχη» . Ενώ γύρω μας 

ξεχειλίζει μια ζωή με τα μεγαλεία της και τις αθλιότητές της, μια ζωή που μας 

επιβάλλει τη Δράση και μια ζωή που αξιώνει από τον καθένα να χαράξη τον δρόμο 

του και να έχη ένα προορισμό. Όλα αυτά σβύνονται πίσω από τα τείχη. Και γι’ αυτό 

γκρεμίζουμε αυτά τα τείχη για ν ανοιχτή μπροστά μας η ομορφιά της Ζωής και γιατί 

μόνο τότε θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε με την Δράση και το στοχασμό προς το 

Νόημα της Ζωής. 

Είναι στην πραγματικότητα πολύ δύσκολο να διαχωρίσει κανείς τη 

λογοτεχνική τεχνική ενός κειμένου από το ιδεολογικό του περιεχόμενο, ωστόσο θα 

πρέπει να σχολιαστεί το γεγονός ότι ο Παπαστρατηγάκης ήταν ένας άριστος χειριστής 

του λόγου και αυτό αποδεικνύεται στη συγκεκριμένη δοκιμιακού τύπου κριτική.  

Γράφοντας στην καθομιλουμένη, συνέταξε ένα κείμενο του είδους του 

κριτικού χρονογραφήματος, γεμάτο συναίσθημα και μαχητικότητα που πηγάζουν 

αναμφισβήτητα από τα πραγματικά πιστεύω του ίδιου και φυσικά της εφημερίδας. 

Το κείμενο αυτό έχει ροή και συνοχή και κρατά το ενδιαφέρον του αναγνώστη 

χρησιμοποιώντας διάφορα μέσα όπως είναι τα αρκετά συχνά ρητορικά ερωτήματα, 

την εικονοποιία, την ανάδυση ειρωνείας και διάφορα άλλα ρητορικά σχήματα καθώς 

ξεδιπλώνει τον συλλογισμό του που είναι ηθικοπλαστικής προσέγγισης.  

Αρχικά, εισάγει τον αναγνώστη σε μια σχετικά αντικειμενική περιγραφή της 

πραγματικότητας σχετικά με τη συζήτησηγύρω από τον Καβάφη αλλά και τους 

λόγους που ώθησαν τον ίδιο να γράψει την κριτική του επάνω στο ποίημα του 

Καβάφη, και όπως προκύπτει στη συνέχεια, επάνω στον ίδιο τον ποιητή κρίνοντάς 

τον όχι ως ποιητή αλλά πρωτίστως ως προσωπικότητα. 

Στη συνέχεια, το κείμενο αναλύεται σε μια σειρά κρίσεων και επικρίσεων 

απέναντι στο βαθύτερο νόημα που κουβαλάνε αυτοί οι στίχοι του Καβάφη, τους 

οποίους και παραθέτει. 

 Η ομοφοβία της εποχής (ή του Παπαστρατηγάκη ίσως) είναι έκδηλη στο 

κείμενο αυτό που είναι χαρακτηριστικό μιας περιόδου απύθμενου ρατσισμού. Ο 
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Παπαστρατηγάκης φαίνεται αποφασισμένος μέσα από το κείμενό του να αντικρούσει 

την εξομολόγηση αυτή του Καβάφη με επιχειρήματα σχετικά με το ποιος έχτισε τα 

τείχη που αναφέρει ο ποιητής, κατηγορώντας τον ότι πρόκειται για τείχη που ο ίδιος 

ύψωσε. Αντικρούει κάθε υπόνοια συμπάθειας και ενσυναίσθησης προς το υποκείμενο 

του ποιήματος καθώς αναγάγει τον ποιητή Καβάφη σε σύμβολο της ανηθικότητας με 

θέματα παρμένα από «ένα κόσμο παρακμής, της αλεξανδρινής παρακμής». 

Προεξοφλεί το γεγονός ότι ο ίδιος ο Καβάφης υπαινίσσεται μέσα από το 

συγκεκριμένο ποίημα την άποψή του για τη ζωή, η οποία μάλιστα πηγάζει από τον 

«ανήθικη» ομοφυλοφιλία του, την οποία αποφεύγει να αναφέρει ευθέως αλλά την 

υπονοεί με φράσεις όπως «βυθίστηκαν στην ψυχοσύνθεσή του, που ήταν βαθύτατα 

άρρωστη», «στην πιο παράνομη ηθική αρρώστεια»,«αναμνήσεις κάποιας ζωής που 

δεν μπόρεσε ποτέ να μιλήση καθαρά γι’ αυτή», «είχε πολλά μυστικά η ζωή του κι’ 

άνομοι έρωτες την παρέσυραν». 

Σταδιακά και καθώς ξεδιπλώνει όλο του το μίσος για τον τρόπο ζωής που 

θεωρεί ότι πρεσβεύει ο ποιητής μέσα από το συγκεκριμένο ποίημα αλλά και 

γενικότερα με τις επιλογές του, ανατρέχει με τη φαντασία του σε εικόνες και 

αναμνήσεις του Καβάφη που ο ίδιος ο κειμενογράφος φαντασιώνεται και που ο ίδιος 

θεωρεί ότι τροφοδότησαν το ποίημα. Αναφέρει ο Παπαστρατηγάκης, σαν να είχε ο 

ίδιος συζητήσει με τον Καβάφη «Έστριψε, γύρισε στους παλαιούς τάφους, 

αναζήτησεν εκεί κάποια ονόματα, κάποιες εμπνεύσεις για να κλείση σ’ αυτά πόθους 

κι αναμνήσεις δικές του που τον ακολουθούσαν και τον βασάνιζαν». Περιγράφει 

τελικά, μέσα από τις αναφορές του, τον Καβάφη ως το επικίνδυνο πρότυπο μιας 

ανήθικης ζωής παραδομένης στις άνομες ηδονές, και καλεί το αναγνωστικό του κοινό 

να απορρίψει και τον ίδιο τον ποιητή και τις απόψεις του.  

Από άποψη λογοτεχνική, πρόκειται για ένα κείμενο που διαθέτει μεν κάποια 

λογοτεχνική ποιότητακαι γραμματική αρτιότητα, δεν ξεφεύγει όμως από το 

αοριστολογικό παραλήρημα του γενικότερου μεγαλείου της ζωής, κάτι που βεβαίως 

παρατηρούμε σε πολλές περιπτώσεις της στρατευμένης τέχνης. Απηχεί έτσι το 

δεύτερο μέρος του κειμένου έννοιες και έννοιες του φασιστικού καθεστώτος σχετικά 

με τη ζωή, τη δημιουργία και την ενέργεια, έννοιες τις οποίες δεν διστάζει να 

στοιχειοθετήσει με κεφαλαία γράμματα. Πρόκειται για μια σειρά ιδεών δηλαδή που 

εξυπηρετούν άριστα το ιδεολόγημα που προσπαθούσε να επιβάλλει η εξουσία. Μέσα 

από συνεχή επανάληψη των εννοιών αυτών, ξαναγυρίζει μονίμως στη χιτλερική αξία 
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της εργασίας και την πίστη σε μια ανώτερη δύναμη. Η στάση αυτή κατακλύζει το 

δεύτερο τμήμα του κειμένου που αποτελεί έναν ύμνο σε μια ανώτερη δύναμη ή 

ενέργεια η οποία υπονοείται χωρίς όμως να κατονομάζεται και να ορίζεται ούτε με 

θρησκευτικά (π.χ. Θεός), ούτε με άλλα κριτήρια. 
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Στη Νέα Ευρώπη της 5ης Ιουλίου 1943 διαβάζουμε ένα άρθρο του «Ξένιου» 

σχετικά με τον ποιητή Μαλακάση (Μεσολόγγι 1869 - Αθήνα 1943). Το άρθρο ξεκινά 

με μια σειρά θετικών χαρακτηρισμών για τον ποιητή («γλυκύς και αισθηματικός»). Ο 
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αρθρογράφος πλέκει το εγκώμιο του ποιητή φροντίζοντας να τονίσει ότι η ποίηση του 

δεν είναι αποτέλεσμα επίπονης προσπάθειας και μελετών, ούτε σκοτεινών 

συμβολισμών. Απλά, ευκολονόητα, δίχως πνευματικό βάθος, δύναμη, πρωτοτυπία 

στη μορφή, έκφραση και μουσικότητα, περιγράφει ο αρθρογράφος τα ποιήματα του 

Μαλακάση θέλοντας να επαινέσει τον ποιητή. Σημειώνει ότι αγαπήθηκε, διαβάστηκε, 

απαγγέλθηκε και τραγουδήθηκε. Τον αποκαλεί μάλιστα «ο ποιητής μας» κάνοντας 

χρήση συναισθηματικού λόγου, ενώ αποφεύγει να αναφερθεί με πιο συγκεκριμένους 

χαρακτηρισμούς λογοτεχνικού τύπου στο είδος του έργου του (π.χ. ότι πρόκειται για 

λυρικό ποιητή). Ως «βάση της τεχνικής του» περιγράφεται η απλότητα της ποίησής 

του και παρατίθενται λίγοι στίχοι από το ποίημα καθώς και οι τίτλοι ορισμένων 

άλλων ποιημάτων («Το Παραμύθι», «Το Δάσος», «το Βενετσιάνικο»). 

Ακολουθούν εκτενή βιογραφικά στοιχεία στα οποία αναφέρονται τα 

περιουσιακά του στοιχεία και ο διορισμός του ποιητή από τον Βενιζέλο, καθώς και η 

απομάκρυνσή του από τη θέση του για πολιτικούς λόγους, συγκρίνοντάς τον με τον 

Ροΐδη (ο οποίος αναφέρεται ότι επίσης για κομματικούς λόγους επίσης διορίσθηκε 

και παύθηκε αρκετές φορές). Τονίζει επίσης τη σχέση του με τον Ζαν Μορεάς23 

παραθέτοντας συγκεκριμένα περιστατικά, ενώ δεν παραλείπει τις αναφορές στην 

εξωτερική του εμφάνιση, την ευαισθησία και την ψυχική του ευγένεια.  

Ο Μαλακάσης περιγράφεται στο άρθρο ως μια πατερναλιστική μορφή που 

αγαπούσε και προστάτευε τους νέους («ελάνσαρε μάλιστα αρκετούς νεαρούς»), με 

αφορμή το ποίημα του Καρυωτάκη που αναφερόταν σατυρικά στον ίδιο τον 

Μαλακάση. Επιπλέον, κάνει λόγο για το ταλέντο του στην απαγγελία και τον 

περιγράφει να απαγγέλει στίχους μέχρι την τελευταία του πνοή, την οποία άφησε 

ανάμεσα σε γνωστούς και φίλους. 

Η κριτική αυτή προσομοιάζει περισσότερο σε ένα συναισθηματικό, 

υποκειμενικό και τελικά διόλου αντικειμενικό βιογραφικό σημείωμα, παρά σε 

λογοτεχνική κριτική. Όπως παρατηρεί κανείς, τα βιογραφικά στοιχεία 

καταλαμβάνουν περισσότερο από τα 3/4 του άρθρου. Η αναφορά σε καταξιωμένες 

μορφές της εποχής (Ροΐδη, Ζαν Μορέως αλλά και τον νεαρό τότε Καρυωτάκη) με τις 

οποίες ο ποιητής συνδεόταν, επιχειρεί όχι μόνο μια επίκληση στην αυθεντία αλλά και 

να καταστήσει την περιγραφή πιο πειστική και ζωντανή.  

 
23 Πρόκειται για τον ποιητή και λογοτέχνη Ιωάννη Παπαδιαμαντόπουλο. 
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Συμπερασματικά, ο υπογράφων «Ξένιος» δεν αναφέρεται στη λογοτεχνική 

πορεία του Μαλακάση ή την αξία των έργων του με συγκεκριμένα στοιχεία, αλλά 

μεριμνά περισσότερο να «ζωγραφίσει» τον χαρακτήρα και τη μορφή του. Μοιάζει να 

προτείνει τον τύπο μας εξέχουσας προσωπικότητας ως πρότυπο ανθρώπου της εποχής 

όσο και ποιητή, όπως άλλωστε συνηθίζεται με τη μορφή του Χίτλερ, που επαινείται 

σε αναρίθμητα φύλλα της εφημερίδας. Τα παραπάνω γίνονται περισσότερο αντιληπτά 

διαβάζοντας τον άρθρο της Ελευθερίας Παπαδάκη σχετικά με τον Παπαδιαμάντη στο 

ίδιο φύλλο, η οποία χρησιμοποιεί μια πιο κατάλληλη για τη λογοτεχνική κριτική 

γλώσσα, γράφοντας με λιγότερο στόμφο και εμβαθύνοντας στην ουσία του έργου του 

Παπαδιαμάντη. 

Καταλήγοντας, θα λέγαμε ότι μια εξαιρετικά ικανή πένα όπως αυτή του 

Παπαστρατηγάκη αναλώνεται στο συγκεκριμένο τουλάχιστον κείμενο σε 

αοριστολογίες καθώς στρατεύεται στην εξυπηρέτηση των σκοπών του γερμανικού 

καθεστώτος. Απομακρύνεται από την αντικειμενικότητα την οποία χρησιμοποιεί 

αρχικά, η οποία πιθανόν και να αποτελεί ένα μέσο προσέγγισης, ένα «καλόπιασμα» 

του φιλοκαβαφικού αναγνώστη. Και ενώ ξεκινά με μια αντικειμενική ματιά και 

παραθέτει τις όποιες απόψεις από τη θέση ενός κριτικού λογοτεχνίας, καταλήγει σε 

ένα παραλήρημα χωρίς ουσία μέσω του οποίου αναζητά να περάσει στο κοινό του 

αξίες που εξυπηρετούν το καθεστώς. 

 

3. Άριστος Χασηρτζόγλου 

Βιογραφικά στοιχεία 

 

Ο Άριστος Χασηρτζόγλου έχει καταγραφθεί ως «μια πολυσήμαντη και μοναχική 

πνευματική προσωπικότητα της Θεσσαλονίκης» (Καζαντζής, 1986). Κατατάσσεται 

ανάμεσα στους λογοτέχνες που εργάστηκαν παραδίδοντας πολυάριθμα 

χρονογραφήματα της ελληνικής εφημεριδογραφίας, ενώ είχε εκδώσει το βιβλίο με 

τίτλο «Απάνθισμα».   

Δημοσιεύσεις 

Την περίοδο της Κατοχής δημοσίευσε στη Νέα Ευρώπη πολυάριθμα άρθρα 

λογοτεχνικού ενδιαφέροντος με το ψευδώνυμο ΧΑΣΗΡ. Η γραφή του χαρακτηρίζεται 

ως ένας τύπος ενδιάμεσος της λογοτεχνίαςκαι της δημοσιογραφίας,σχετικός μετην 
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επικαιρική πραγματικότητα, χωρίς όμως να διαθέτει τις «απαραίτητες λογοτεχνικές 

μετουσιώσεις» της λογοτεχνίας (Καζαντζής, 1986:83).  

Είναι γνωστό ότι μετά τη Δίκη των Δωσίλογων, συνέχισε να αρθρογραφεί και 

μάλιστα το όνομα του Άρη Χασηρτζόγλου διασώζεται σε μισθοδοτική κατάσταση της 

εφημερίδας Μακεδονία η οποία άρχισε την επανέκδοσή της στις 28 Μαρτίου 1945 

(Κανδυλάκης, 2008:318).  

 

Εικόνα 57. "Η ροδακινιά" 7 Μαΐου 1943, Νέα Ευρώπη, κωδ. NE655)81_07.05.1943_1 

 

_____________________________________________________________________

ΤΟ ΦΙΛΜ ΤΗ ΖΩΗΣ 

Η ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ 

Στην αυλή μου άνθισε τον Μάιο μια νεαρή ροδακινιά. Τα ροδοκόκκινά της άνθη 

είχαν φουντώση πυκνά, πληθωρικά κι είχαν δώση έναν τόνο ζωηρό και χαρούμενο 

στη γωνιά της. Τώρα η προκομμένη μικρούλα έδεσε καρπό. Θα ναι η πρωτοφορία 

της.  

Τη θυμάμαι, ως τόσο, πόσο πάλαιψε για να ζήση στην αρχή, για να μη σβύση, ξερή κι 

άνανθη, στην παράμερη εκείνη ακρίτσα της αυλής όπου η τύχη – το πέταγμα ενός 

κουκουτσιού- της έδωσε το εισιτήριο για την πρόσκαιρη αυτή ζωή. 

Από πάνω της ήταν ένας τζίτζικος, η προεξοχή της σκεπής σκέπαζε και της έκοβε τον 

ήλιο, της έκοβε τις μέρες της. Χωρίς ήλιο, το φτωχό δενδράκι μεγάλωνε αναιμικό, 

ασθενικό, με χλωμά, κιτρινιάρικα φύλλα. 
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Είχε όμως μέσα του μια δύναμη κι επιμονή και θέλησι να ζήση και ν’ανθίση κι αυτό- 

το παιδί της τύχης, το αποπαίδι της μοίρας- όπως τ’άλλα δένδρα. Και σαν χεράκια, τα 

κλαδάκια της κορφούλας του γυρνούσαν προς τα εδώ και προς τα εκεί κι έψαχναν 

κάτω από τον τζίγκο, να βρουν ένα δρόμο, που να το φέρουν προς τον ήλιο, προς το 

χάδι του ήλιου που θα το ζωντάνευε.  

Έτσι, κάποια ώρα, κάποια μέρα, πέτυχε μια τρυπούλα στον τζίγκο, πέρασε μεσ’από 

κει ένα κλαδί κι ύψωσε σιγά σιγά την κορφή της που ανεμιζότανε χαρωπά και 

νικηφόρα κι άρπαξε άπληστα απ’ τα φιλιά του ήλιου το δυνατό ελιξήριο της ζωής. 

Όταν είδα ένα πρωί το κατόρθωμα αυτό που μόνη κι αβοήθητη η μικρούλα είχε 

πετύχη, είπα: «Το δέντρο αυτό θα ζήση και θα δη προκοπή περισσότερο από τ’άλλα 

γιατί έχει τη θέλησι, μια άγρια κι ανένδοτη θέλησι. Πρέπει τώρα κιεμείς να 

ενδιαφερθούμε γι’αυτό. Και να το βοηθήσουμε». Μ ΄να ψαλίδι υδραυλικού άνοιξε, 

φάρδυνα την τρυπούλα της ελευθερίας της κι άφησα έτσι να ξεπεταχθούν στον ήλιο, 

στον αέρα τα κλαδιά της, που τα κρατούσε πριν τυρρανικά κάτω απ’την σκληρή και 

σκοτεινή σκεπή του το τζίγκος. 

Και φέτος άνθισε. Φέτος θα δώσηκαι καρπό.  

ΧΑΣΗΡ 

 

Το κείμενο αυτό του Χασήρ αποτελεί έναν συνειρμό του πρωτοπρόσωπου 

αφηγητή ο οποίος παρακολουθεί τον αγώνα μιας ροδακινιάς να βρει διέξοδο προς τον 

ήλιο και να μπορέσει να επιβιώσει. Δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε αν αυτό το 

κείμενο κάνει αναφορές στο ναζιστικό ιδεολόγημα το οποίο έχει ως βάση του την 

απόλυτη εξάρτηση της σωτηρίας της Ευρώπης από τον εθνοσωτήρα Χίτλερ. Σίγουρα 

όμως εδώ ο Χασήρ λογοτεχνικά στέκεται στη θέση ενός ρομαντικού θυμόσοφου ο 

οποίος στοχάζεται και αισιοδοξεί να μοιραστεί τη σοφία που κατέχει με μια τέτοια 

παραβολή. Πρόκειται για ένα ανώδυνο θέμα, χωρίς καμμία αναφορά σε ανθρώπους 

και καταστάσεις, αν εξαιρέσουμε την σωτήρια παρέμβαση του ίδιου του αφηγητή ο 

οποίος κόβει τη λαμαρίνα και δίνει περισσότερο φως στο δέντρο. Υπονοεί βέβαια τις 

ηλικιακές φάσεις της ζωής του ανθρώπου (εφηβεία, αναπαραγωγή κτλ) και εκφράζει 

μια σειρά ρομαντικών συναισθημάτων απέναντι στο μικρό αυτό «θαύμα» που βλέπει 

να εξελίσσεται με την πάροδο του χρόνου μπροστά στα μάτια του. Ο Χασήρ με ένα 
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τέτοιο δημοσίευμα είναι σχετικά απίθανο να προσπαθεί να κάνει κάτι περισσότερο 

από το να απασχολήσει τους αναγνώστες του με ένα κείμενο γλυκερό που αφήνει ως 

επίγευση την αίσθηση ότι κάποιος που παλεύει αγόγγυστα στο τέλος μπορεί να 

δικαιωθεί με την παρέμβαση κάποιου δυνατότερου. 

 

Εικόνα 58. Νέα Ευρώπη με το άρθρο του Χασηρτζόγλου «Η αγωνία της σκέψεως» υπογεγραμμένο με το πλήρες 
ονοματεπώνυμό του, έκδοση 12ης Απριλίου 1942, (κωδ. NE319)133_12.04.1942_2) 

4. Νίκος Καμμώνας - Νικ. Καμμ. 
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Ο Νίκος Καμμώνας, ο οποίος συγκαταλέγεται ανάμεσα στα ιδρυτικά μέλη του 

παραρτήματος Θεσσαλονίκης των «Φίλων του Αδόλφου Χίτλερ»,εργάστηκε στη Νέα 

Ευρώπη ως συγγραφέας και δημοσιογράφος αντιεβραϊκών, κυρίως, άρθρων, όπως 

προκύπτει από τη μελέτη του αρχειακού υλικού. Διατηρούσε το 1942 τη μόνιμη 

στήλη με τίτλο «Οι αγγλογάλλοι εις την Θεσσαλονίκην.Έργα και Ημέραι του 

Σαράϊγ.» που δημοσιεύονταν στη σελίδα 2 της τετρασέλιδης έκδοσης την οποία 

υπέγραφε ο ίδιος, αλλά όχι με το πλήρες ονοματεπώνυμο: «ΥΠΟ ΝΙΚ. ΚΑΜ.».  

Το γλυκερό και ανούσιο αυτό δημοσίευμα περιέγραφε με αρκετές εκφράσεις 

σε καθαρεύουσα ιστορίες αγάπης οι οποίες εκτυλίσσονταν την εποχή του πολέμου με 

τους Συμμάχους, εκφράζοντας με κάθε τρόπο αντι-αγγλικές θέσεις μέσα από την 

πλοκή της ιστορίας. Πρόκειται για στρατευμένη τέχνη, αν μπορεί να θεωρηθεί 

λογοτεχνία: το έργο αυτό, χαρακτηριστικό της γραφής του Καμμώνα, πέρα από την 

έκδηλη στράτευσή του υπέρ των Γερμανών και την αντι-αγγλική στάση τις οποίες 

εκφράζει, δεν έχει κατά την άποψη του γράφοντος καμμία λογοτεχνική αξία, εκτός 

ίσως αυτής του ντοκουμέντου και της πηγής πληροφοριών σε σχέση με την 

ηθογραφία την εποχήεκείνη. 

Παρατίθεται η 33η συνέχεια όπως δημοσιεύθηκε στη στήλη «Οι αγγλογάλλοι 

εις την Θεσσαλονίκην.Έργα και Ημέραι του Σαράϊγ»(Νέα Ευρώπη της 10ης  Ιουνίου 

1942. Κωδ. NE369195_10.06.1942_2).: 

33ον 

Εκεί ενεκλείσθη εις ένα σκοτεινό υπόγειο και ετέθη σε απόλυτη απομόνωσι.  

Πέρασαν αρκετές ημέρες και ούτε ο συλληφθείς ούτε οι οικείοι του παρά τα μέσα και 

το χρήμα που διέθεσαν κατόρθωσαν να μάθουν τα αίτια της συλλήψεώς του, 

αλλ’ούτε να επιτύχουν την άδεια όπως επικοινωνήσουν μαζύ του. 

Μόνον μετά παρέλευσιν πολλών ημερών η μνηστή του είχε μέσω κάποιας φίλης της 

σχετιζόμενης με ένα πράκτορα της γαλλικής αστυνομίας, μάθη ότι η θέσις του 

αρραβωνιαστικού της είναι εξαιρετικά κρίσιμη και ότι μόνο με κάποιο θαύμα θαήτο 

δυνατόν να αποφύγη τον τυφεκισμόν. 

Το κακόμοιρο το κορίτσι υπέστη ένα δυνατό κλονισμό. 
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Δεν εσκέπτετο παρά μόνον πώς θα μπορούσε νασυντελέση στην απελευθέρωσι του 

αρραβωνιαστικού της προσφέρουσα ως θυσίαν τον εαυτό της. 

Η λύσις στην απορία της αυτή της εδόθη όταν ύστερα από λίγες ημέρες εζήτησε με 

την μεσολάβησι της φίλης της να συναντηθή με τον γνωστό της πράκτορα για να του 

ζητήσηνεώτερες πληροφορίες. 

Ο πράκτωρ καταλλήλως δασκαλεμένος της επανέλαβε με προσποιητή θλίψι ότι η 

κατάστασις δεν έπαυσε ναείναι κρίσιμη, αλλ’εγνώριζε το πρόσωπο που θα μπορούσε 

να συντελέση στη βελτίωσι της ίσως δε και στην οριστική απαλλαγή. 

Η δυστυχής νέα τελούσα υπό το κράτος τιαύτης ψυχικής αναστατώσεως δεν 

ενεβάθυνε στη πραγματική σημασία του υπαινιγμού του πράκτορος και αφέθηκε να 

οδηγηθή στο γραφείο του πανίσχυρου προσώπου. 

Υπήρξεν όμως ανώτερη από κάθε περιγραφή η έκπληξίς της όταν βρέθηκε προ του 

νεαρούανθυπολοχαγού ο οποίος τόσο ενοχλητικά της είχενεπιτεθή στον 

κινηματογράφο και στον δρόμο. 

Είναι αλήθεια ότι ο νεαρός αξιωματικός της συμπεριφέρθηκε με πολλήν λεπτότητα 

και προσποιούμενος ότι δεν την ανεγνώρισε έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για την 

υπόθεσι της και της υποσχέθηκε ότι θα κατέβαλε κάθε προσπάθεια για τον ευνοϊκό 

τερματισμό της.  

Εις ένδειξιν δε της παντοδυναμίας του της διαβεβαίωσε ότι θα ενεργούσε να 

βελτιωθή η θέσις του κρατούμενου στη φυλακή και να επιτραπή την επομένην στους 

σπιτικούς του να επικοινωνήσουν μαζύ του και την παρεκάλεσε να τον επισκεφθή και 

πάλιν ύστερα από λίγες ημέρες στο γραφείο του για της δώσηνεώτερες ειδήσεις.  

Πράγματι την επόμενην ο φυλακισμένος μετεφέρθη από το υπόγειο σε ένα ευάερο 

και φωτεινό δωμάτιο του πρώτου ορόφου της Γερμανικής Σχολής όπου και εδέχθη 

την επίσκεψι μερικών συγγενών του. 

Όλα αυτά συνετέλεσαν για να αναπτερωθούν κάπως οι ελπίδες του φτωχού 

κοριτσιού. Η σύμπτωσις όμως ότι κάθε σχετική ελπίδα της θα έπρεπε να την βασίζη 

στη μεσολάβησι του νεαρού ανθυπολοχαγού το έκανε να καταλαμβάνεται από 

κάποιον ανεξήγητο φόβο κι’ από κάτι δυσάρεστα προαισθήματα. 
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Και οι φόβοι της αυτοί ριζώθηκαν βαθύτερα όταν στην δεύτερη ύστερα από μερικές 

μέρες επισκεψί της στο γραφείο του ανθυπολοχαγού ούτος την υπεδέχθη με έκφραση 

με έκφρασιζωηράς ευχαριστήσεως και με μειδιάματα πολύ ερμηνευτικά της σημασίας 

των φλογών που εξετόξευαν τα μάτια του.  

Αι πληροφορίες που της έδωσε ήταν και την φορά αυτή πολύ δυσάρεστες για την 

τύχη του αρραβωνιαστικού της. 

Την διαβεβαίωσε και πάλιν ότι θα κατέβαλε κάθε προσπάθεια για να τον σώση και 

επρόσθεσε ότι η τύχη του θα εκρίνετο οριστικά ύστερα από λίγες ημέρες. Αν δε η 

νεαρά δεσποινίς ήθελε να μάθη το αποτέλεσμα θα έπρεπε το απόγευμα της 

τελευταίας ημέρας να επισκεφθή στο σπίτι τον ανθυπολοχαγό, που κατοικούσε στο 

μέγαρο ενός Εβραίου εμπόρου αποικιακών στην γωνιά των οδών Αγ. Σοφίας και 

Νίκης […].  

_____________________________________________________________________ 

Γραμμένο σε τρίτο πρόσωπο και πότε σε πρώτο πληθυντικό ή πρώτο ενικό χωρίς 

καμμία συνέχεια, το έργο αυτό παρουσιάζεται μέσα από τη ματιά ενός παντογνώστη 

αφηγητή. Ο Καμμώνας μεταχειρίζεται σποραδικά εκφράσεις σε σύνταξη 

καθαρεύουσας, ακατάστατα, χωρίς συνέπεια, ίσως από μια πρόθεση να αναβαθμίσει 

τη σοβαρότητα αυτού του άνευ περιεχομένου αφηγήματος. 

 Καθώς ο αφηγητής αναλύεται σε κουραστικές περιγραφές, αποδεικνύεται ο 

λόγος του ένας λόγος χωρίς ροή, χωρίς συνοχή, κουραστικός και επιτηδευμένος ο 

οποίος μονίμως υπονοεί ερωτικές καταστάσεις. Μάλιστα οι ερωτικές αυτές 

καταστάσεις, παρότι μονοπωλούν το ενδιαφέρον του αφηγήματος, δεν είναι λίγες οι 

φορές καταγγέλονται ως ανήθικεςεμμέσως πλην σαφώς. Το κορίτσι της ιστορίας 

χωρίς να αναφέρεται το όνομα του, διαγράφεται ως απελπισμένο και αγαθό, έτοιμο 

να υποκύψει στις διαθέσεις των αγγλο- γάλλων εκμεταλλευτών, μια μορφή που βρίθει 

σεξιστικών στερεοτύπων.  

Στις συνέχειεςτου αφηγήματος διαγράφεται πάντοτε το ίδιο μοτίβο. Σε 

επόμενο απόσπασμα ο Καμμώνας γράφει: 

 «Με αυτή την ψυχή πλημμυρισμένη από απελπισία και θλίψη η δυστυχής νέα 

εγκατέλειψε το γραφείο του Γάλλου αξιωματικού εν ω αι αρχικές υποψίες της 

εγένοντο πιο έμμονες και πιο βάσιμες κατόπιν της προσκλήσεως του να τον 
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επισκεφθή στο σπίτι. Και επήρε την απόφασι να μην κάνη την επίσκεψι 

αυτή»(απόσπασμα από λογοτεχνικό αφήγημα του Καμμώνα στη Νέα Ευρώπη της 

11ης  Ιουνίου 1942. Κωδ. NE369)195_11.06.1942_2). 

Σε μια πιο ελεύθερη ερμηνεία θα μπορούσε κανείς να σχολιάσει ότι η στήλη 

αυτή του Καμμώνα αποτελεί το εφημεριδογραφικό αντίστοιχο των σημερινών σήριαλ 

χαμηλού επιπέδου της ελληνικής τηλεόρασης: οι άνευ περιεχομένου και ποιότητας 

παραγωγές κρατάν προσηλωμένο στο κοινό σε ερωτικές ιστορίες με πάθη και 

σοκαριστικές συγκρούσεις χωρίς να προσφέρουν τίποτα περισσότερο από μια άκοπη 

και άσκοπη συγκίνηση με παράλληληκατανάλωση του ελεύθερου χρόνου που 

προσελκύει το ενδιαφέρον λόγω της σεξουαλικού τύπου θεματολογίας που 

μεταχειρίζεται. Αν κανείς μεταφέρει τις παρατηρήσεις αυτές στην επικρατούσα ηθική 

και τα μέσα της εποχής, θα διαπιστώσει ότι τίποτε δεν έχει δυστυχώς αλλάξει, 

δικαιολογώντας τον υπότιτλο του άρθρου «ιστορίες πάντοτε επίκαιροι». 
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Εικόνα 59. Η στήλη του Καμμώνα στις εκδόσεις της Νέας Ευρώπης (κωδ. NE370)196_12.06.1942_2 και  

NE371)197_13.06.1942_2). 
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Εικόνα 60. Νέοι Καιροί, NK6_21.09.1942_14. 

5. Νίκος Φαρδής  
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7 Ιουνίου 1943 Φ 3 

 

5. Άλλοι συγγραφείς και αρθρογράφοι 

Φίλιππος Αμύντας 

Το 1943 αρθρογράφος του μυθιστορήματος «Οι Τρεις Δούκισσες του 

Πλαταμώνα» ο οποίος υπογράφει ως Φίλιππος Αμύντας, δημοσίευσε σε πολυάριθμες 

συνέχειες το συγκεκριμένο έργο. Πρόκειται για ιστορικό μυθιστόρημα γραμμένο σε 

καθαρεύουσα με πολλές λέξεις σε αρχαιοπρεπές ύφος (π.χ. «(συνέχεια εκ του 

χθεσινού). Με την ανατολήν του ηλίου η Πύλη ήνοιξε και ο Αβέρκιοςεξεχύθησαν 



121 
 

ανεμοστρόβιλος»). Το μυθιστόρημα τοποθετείται στη βυζαντινή εποχή και 

καταπιάνεται κυρίως με τις ίντριγκες, τις δολοπλοκίες και τις δολοφονίες της αυλής 

του Αυτοκράτορα. 

Διαβάζοντας το συγκεκριμένο έργο διαπιστώνει κανείς ότι ο συγγραφέας 

προσπαθεί διαρκώς να μιμηθεί τον Παπαδιαμάντη . Όχι όμως μόνο ως προς τη 

γλώσσα που χρησιμοποιεί. Ακόμη και ο τρόπος που δομείται το συγκεκριμένο έργο, 

με τη δράση, τους διαλόγους, τις περιγραφές των χαρακτήρων, συχνά εναλλάξ με 

τους διαλόγους, την πλοκή, το ύφος, και κυρίως τις αναφορές του στο θρησκευτικό 

στοιχείο, θυμίζει επίσης τον Παπαδιαμάντη, ο οποίος άλλωστε αποτελούσε 

αγαπημένο θέμα για τη Νέα Ευρώπη (π.χ. άρθρο του Παπαστρατηγάκη στο φύλλο 8ης 

Φεβρουαρίου 1942).  

Η λογοτεχνική αξία του συγκεκριμένου έργου είναι δύσκολο  να αποτιμηθεί 

καθώς είναι διασπασμένο σε πάνω από 100 κεφάλαια, τα οποία άλλοτε προάγουν τη 

δράση πιο επιτυχημένα και άλλοτε αναλώνονται σε ανούσιες περιγραφές και 

διαλόγους αναμασώντας τα ίδια συνεχώς θέματα. Οπωσδήποτε πρόκειται για ένα 

έργο που προορίζεται για τμηματική δημοσίευση, που πασχίζει να κρατήσει ζωντανό 

το ενδιαφέρον του αναγνώστη ως την επόμενη δημοσίευση και σε ένα βαθμό πιθανόν 

το καταφέρνει. Εντύπωση προκαλεί πάντως η επιλογή του τόπου και του χρόνου 

στους οποίους διαδραματίζονται τα γεγονότα, μια εποχή μακρινή με αυστηρά ήθη, 

κάτι το οποίο επιτρέπει στον συγγραφέα να αποστασιοποιείται από τη σύγχρονη του 

εποχή αποφεύγοντας οποιαδήποτε επαφή με το παρόν και κρίση σχετικά με αυτό. 

Τέλος, αντίστοιχου ύφους και το μυθιστόρημα που τιτλοφορούνταν «Αλέξιος 

Χρυσοβέργης, Βυζαντινό Μυθιστόρημα» το οποίο δημοσιεύθηκε αντίστοιχα σε 

συνέχειες τον χειμώνα του 1943, ήταν όμως ανυόγραφο. 

 

Ελευθερία Ι. Παπαδάκη 

 

Στη μόνιμη στήλη Ήθος και Ηθογραφία στη Λογοτεχνία, η Ελευθερία Ι. 

Παπαδάκη γράφει στο φύλλο της Νέας Ευρώπης (Δευτέρα, 5 Ιουλίου 1943) σχετικά 
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με τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Πρόκειται για μια από τις λιγοστές φορές που 

εμφανίζεται μια ελληνίδα αρθρογράφος24. 

Αρχικά αναφέρεται στον σημαντικό ρόλο που διαδραμάτισε το νησί για τον 

Παπαδιαμάντη ως αφετηρία του και ως σύμβολο. Αναφέρεται στην πίστη που 

διακατέχει τον ποιητή, τους ανθρώπους του νησιού που χρησιμοποιεί στα έργα του, οι 

οποίοι είναι ολοκληρωμένοι και ηθικοί και όχι συμβολικοί τύπου ανθρώπου. 

Σημειώνει επίσης ότι τα έργα του είναι πραγματική ηθογραφία αντί να κλείνονται στα 

όρια της ηθογραφίας, μιλώντας για τη σύνδεση του έργου του με το ήθος της 

κοινωνίας. Το λογοτεχνικό του έργο χαρακτηρίζεται πλατύ «όπως το κάθε γνήσιο 

έργο», πιστό, αυθόρμητο 

Έπειτα η ίδια επιχειρεί να τοποθετήσει τον Παπαδιαμάντη μέσα στο πλαίσιο 

της εποχής του. Αναφέρεται στην διττή εποχή («μεταβατική και μικτή σ’ 

εκδηλώσεις»). Σημειώνει από τη μία την όμορφη αγροτική ζωή της Ελλάδας και από 

την άλλη την Ευρώπη που πλησιάζει, την αγνότητα της παράδοσης στην κοινωνική 

ζωή. Το ανάμικτο ήθος θεωρεί ότι είναι χαρακτηριστικό της κοινωνίας στην οποία ο 

Παπαδιαμάντης έγραψε ένα έργο με αξία και περιεχόμενο.  

Η αρθρογράφος αναφέρεται στη δυσκολία να αποδώσει κανείς (ειδικά οι νέοι, 

στους οποίους εντάσσει και τον εαυτό της) την εικόνα του χωριού και την ψυχή του 

χωρικού μέσω της ηθογραφίας, μην έχοντας ζήσει σε έναν τέτοιο τόπο πραγματικά, 

έχοντας διαμορφωθεί σε μια σχετικά εξελιγμένη κοινωνία. 

Αντιλαμβάνεται τον εαυτό της ως Ελληνίδα και αναφέρει πως κάθε πατρίδα 

έχει «το χαρακτηριστικό της χρώμα» και θεωρεί ότι το λογοτεχνικό έργο θα πρέπει να 

είναι αυθόρμητο χωρίς ξένες επιδράσεις. «Ποτέ ένας Έλληνας δεν μπορεί να γράφει 

σαν Γερμανός… καθένας ζει κάτω από έναν διαφορετικό ουρανό και μέσα σε μια 

φύσι που έχει κάτι το αποκλειστικά δικό της» γράφει, πιθανόν περνώντας ένα έμμεσο 

ελπιδοφόρο μήνυμα στους αναγνώστες. 

Τέλος, θετικά χαρακτηριστικά για έργα ηθογραφικά θεωρεί την 

παρατηρητικότητα, τη μελέτη και την αυθεντική εμπειρία του συγγραφέα και όχι την 

φαντασία, η οποία δεν επαρκεί. Η δημιουργία ενός έργου που απεικονίζει του 

 
24 Υπάρχουν μεταφρασμένα άρθρα γερμανίδων λογοτεχνών αλλά ελληνικά ονόματα γυναικών 

εντοπίστηκαν πολύ σπάνια. 
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«γενικώτερους» ανθρώπους και ξεφεύγει από τα όρια της περιγραφής, υποστηρίζει 

ότι μπορεί να ξεπεράσει τα όρια της τοπικής κοινωνίας.  

Κλείνοντας, σημειώνει ότι ο Πιερ Λατί ο οποίος τελικά δεν μπόρεσε να 

ξεπεράσει τα όρια της περιγραφής, σε αντίθεση με τους ιθαγενείς συγγραφείς των 

οποίων το έργο μπορεί να έχει «τη σφραγίδα της Πατρίδας μας». ¨Για να υπάρξει 

ηθογραφία», γράφει τελειώνοντας, «και μέσα σ’αυτή ο γενικότερος άνθρωπος πρέπει 

να υπάρξει απόλυτη ταύτιση ανάμεσα στο συγγραφέα και το ηθογραφικό περιβάλλον. 

Η ηθογραφία ζητά το τοπικό δικό της ήθος. Ο κάε έργο όμως που δεν είναι 

ηθογραφικό έχει το ήθος της Πατρίδας του». 

Ξεκινώντας λοιπόν έναν συλλογισμό σχετικά με τον «γενικό άνθρωπο» στο 

έργο του Παπαδιαμάντη,  ο οποίος είναι γνήσιος γιατί ξεκινά από τα αυθεντικά 

βιώματα του ίδιου στο νησί, παραθέτει μια σειρά απόψεων σχετικά με τη 

μοναδικότητα της Πατρίδας. Αναφέροντας συχνά τη λέξη Πατρίδα, και εμμένοντας 

στην άποψη ότι κάθε Πατρίδα είναι διαφορετική, συγκρίνοντας τον Έλληνα με τον 

Γερμανό και τον Αμερικάνο με τον Ευρωπαίο κι τον Ασιάτη,  η συγγραφέας μοιάζει 

να στέλνει εμψυχωτικά μηνύματα στο κοινό της, τα οποία είναι δύσκολο να 

απομονωθούν και να λογοκριθούν. Μπορεί τελικά κανείς να υποθέσει ότι η ίδια είχε 

αυτόν ακριβώς τον σκοπό γράφοντας το παρόν κείμενο. 
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Είναι χρήσιμο να συγκριθεί η οπτική της θέση της γυναίκας στο παραπάνω 

άρθρο με εκείνη στο άρθρο της Φανής Δημαρά στο περιοδικό Ξεκίνημα25 του 1944. 

Όπως και η συνολική ιδεολογία του περιοδικού Ξεκίνημα,  έτσι και η θέαση της 

γυναίκας και της αποστολής της στον κόσμο είναι αντιδιαμετρικά αντίθετη από αυτή 

την οπτική γωνία της φιλοναζιστικής Νέας Ευρώπης. Η αρθρογράφος αναφέρεται στη 

γυναίκα της εποχής της στο δεύτερο πρόσωπο, θεωρώντας τη πρώτα αγωνίστρια και 

έπειτα γυναίκα. Το συγκεκριμένο άρθρο γράφτηκε μετά την απελευθέρωση. 

«Λεύτερη Νέα! Έσύ πού τά τέσσερα χρόνια τής σκλαβιάς δέ σέ λυγίσανε, πού 

στάθηκες περήφανη μέτό κεφάλι ψηλά, που πάλαιψεςγιάτή λευτεριά σου καίτήν 

κατάχτησες μέτό ίδια σου τά χέρια. Λεύτερη Νέα! πού σήμερα γιορτάζεις τή νίκη 

καίτό τραγούδι σου άντηχεΐ παντού καθαρό καί τιμημένο καί μας γεμίζει χαρά. 

'Αγωνίστηκες σκληρά τά τέσσερα αύτά χρόνια! Σκλαβώθηκες παιδί άκόμαμά 

κατάλαβες γρήγορα πώς δέν έπρεπε νά περιμένεις, ένοιωσες τις δυνάμεις σου 

μεγάλες, άκατάβλητεςγιά τον άγώνακαί διάλεξες τό δρόμο τής πάλης άπότήν 

ταπείνωση καίτόνέξευτελισμό. Αγωνίστηκες Νέα Κοπέλλα καί σήμερα γιορτάζεις τή 

νίκη σου. Στά μαθητικά σου θρανία, στό Πανεπιστήμιο, στόέργοστάσιο, στό χωράφι 

 
25Καρπός του αγώνα του αντιστασιακού όργανο της ΕΠΟΝ εντός του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

είναι το περιοδικό Ξεκίνημα που εκδιδόταν τον τελευταίο χρόνο της Κατοχής από τον ΕΟΠ 

(Εκπολιτιστικό Όμιλο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.  
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δέ σταμάτησες τόνάγώνα σου, ουτεγιάμιά στιγμή δέλιποψύχισες μπροστά στούς 

φραγμούς. Πρώτη στις έπιτροπέςγιά τις διεκδικήσεις μας, πρώτη στις μάχες γιάτήν 

υγεία καίτή μόρφωσή μας, πάντα μπροστά στή διαδήλωση καίστήνάπεργία, στάθηκες 

άτσαλένια, πιστή στό σκοπό σου. "Ομως ό άγώνας σου δέν τέλειωσε. Στήν 

καινούργια πιό πολιτισμένη κοινωνία πού άνατέλλει πρέπει νάπάρηςκαί σύ τή θέση 

πού σου αξίζει. Έπαψες πια νασαιτό δειλό κοριτσάκι πού τά περίμενες όλα άπότόν 

πατέρα καίτόν αδερφό, πού κλεισμένο στούς τέσσερες τοίχους τού σπιτιού σου, δέν 

ονειρευόσουνα τίποτα άλλο παρά τήν «καλή άποκατάσταση» καίμιάν ήρεμη 

οικογενειακή ζωή. ’Έπαψες πιά νά βλέπεις τόν άντρα σάν κάτι 

τόύπεράνθρωποκαίνάέγκαταλείπεσαι άβουλα, πιστεύοντας σέ μιά— φυσική τάχα — 

άνισότητα. Τά τέσσερα τελευταία τούτα χρόνια πάλαιψες δίπλα του, ένωμένη μαζί 

του στόν κοινό άγώναγιάτήν ίδια μας τή ζωή, τόν ένοιωσες δίπλα σου σά φίλο, σά 

συναγωνιστή στόν κοινό σκοπό. ’Απόχτησες τά χρόνια αυτά εμπιστοσύνη στις 

δυνάμεις σου καίστή θέλησή σου καί χάραξες ένα δρόμο. Τό δρόμο πού θά σ’ 

όδηγήσηστήν πλέρια κοινωνική σου χειραφέτηση. Νά γιατί, Νέα Κοπέλλα ό άγώνα ς 

σου δέν τέλειωσε. Είδες πόσο μεγάλο πράμα είναι ή Λευτεριά καί πόσο τ’ όραμά της 

σέ θεριεύει. Τώρα μπροστά σου ανοίγονται καινούργιες προοπτικές. Καινούργια 

ιτάλη σ έ καλεΐ. Ή συνέχιση κι όλοκλήρωσητώνκαταχτηοϊώ ν σου πού θά σέ 

ξεσκλαβώσει πιά οριστικά άπό τις αλυσσίδες πού τόσους αιώνες ή κοινωνία σου 

χάλκευε καί πού τις δεχόσουνα μοιραία χωρίς τή δύναμη ν’ άντιδράσειςσάντόπιό 

φυσικό πράμα του κόσμου. 'Ο πόλεμος αυτό ς σ ’ άλλαξε. Σου’ δειξετό δρόμο 

γιάτόνάγώνα. Σου φώναξε : Καιρός πια. Καί ξεκίνησες. Ομωςάλήθεια, Νεα Κοπέλλα 

πόση πορεία έχεις νά κάνης άκόμαγιά να πάρης όλα εκείνα πού δικαιωαατικά σου 

άνήκουνκαί πού ώςτά τώρα τά στερήθηκες. Η εξίσωσή σου μέτόν άντρα νάγίνη πιά 

πραγματικότητα. Καμμια διάκριση πιά. Νάμήν είσαι μόνο τό ωραίο διακοσμητικό 

στολίδι τού σπιτιού, μάνάχεις και σύ τόνψηφό σου σ’ δλατά ζητήματα, τόν ψήφο σου 

πού θάναικαί τ όπλο σου γιά κάθε σου νέα κατάχτηση , κατοχυρώνοντας άπότάπρίν 

όλες τις μέχρι τά τώρα καταχτήσεις σου. Νά συμμετέχεις καί σύ ένεργά σ ’ όλες τις 

κοινωνικές έκδηλώσειςμέτήν υπεύθυνη γνώμη σου καίτή φωτισμένη σου κρίση. 

Νάσπάσης πιά κάθε συμβατικότητα πού σέ κρατούσε μακρυάάπότήνέκπολιτιστική 

ζωή, άπότήν τέχνη, άπότόνάθλητισμό. Νέα Κοπέλλα ξέρεις πώς ένας καινούργιος 

άνεμος φυσά, μιά καινούργια μέρα ξημερώνει. Μέσα άπότή σημερινή πρωτόφαντη 

κοσμοχαλασιά ξεπροβάλλει ένα χαρούμενο καίπιό πολιτισμένο μέλλον. Καίτό μέλλον 

αυτό τό γύρευες, τό ποθούσες, πίστεψες σ ’ αύτόκαί για αυτό άγωνίστηκες. 'Όμως ή 

Λευτεριά σου βάζει καινούργια καθήκοντα. Καθήκοντα κι ύποχρεώσεις πού σέ 

καλούνε πάλι στον πρωτοπόρο άγώναγιάτήν πλέρια κοινωνική σου λευτεριά. 

Μακρυάάπό συμβιβασμούς κι* υποχωρήσεις τραβάς γιάτό σκοπό σου μέτά φτερά 

πού σου δίνει ή Νίκη : ή δική σου Νίκη.  

ΦΑΝΗ Δ Η Μ Α Ρ Α 

 

Ο ρεπόρτερ 

 

Στο δεύτερο φύλο της Νέας Ευρώπης δημοσίευε τα άρθρα του ο ΡΕΠΟΡΤΕΡ. 

Πρόκειται για μικρά μονόστηλα που περιλαμβάνουν μεμονωμένες φράσεις που 
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χωρίζονται με παράγραφο και παύλα. Το περιεχόμενο αφορά τα καλλιτεχνικά νέα, τις 

επισιτιστικές ανάγκες, και άλλα ζητήματα της επικαιρότητας, όπως και σύντομα 

σχόλια επί αυτών, δίνοντας με αυτό τον τρόπο τον παλμό της πόλης μέσα από 

σύντομα στιγμιότυπα που μοιάζουν με τηλεγραφήματα. 

Μέσα από τα γραπτά του ο «Ρεπόρτερ» αποτυπώνει συχνά στοιχεία της 

ζοφερής πραγματικότητας, όπως συμβαίνει στο παρακάτω άρθρο, αναμεμιγμένα με 

πιο ελαφρά θέματα, συχνά μάλιστα διανθισμένα με χιουμοριστικές πινελιές. 

Εντύπωση προκαλεί στη Νέα Ευρώπη της 27ης Φεβρουαρίου 1943, η ευκολία με 

την οποία περνά από το ένα θέμα στο άλλο. Ξεκινά ανακοινώνοντας την επιβολή του 

αστεριού τα ρούχα των Εβραίωναπό το γερμανικό καθεστώς, τους οποίους πρώτα 

αποκαλεί συμπολίτες μας και έπειτα με την ίδια ευκολία «ερίφια» και σημειώνει ότι 

έτσι θα μπορεί να αποφευχθεί το μίασμα. Αμέσως μετά συνεχίζει με τα 

μικροπροβλήματα της λειτουργίας του τραμ και τα καλλιτεχνικά νέα.  

ΜΕ ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ 

- Από προχτές πολλοί συμπολίτες μας κυκλοφορούν μεταξύ μας με ένα 

διακριτικό. 

- Ένα κίτρινο σήμα εμφαίνον την εθνικότητά τους, ευδιάκριτο και 

χαρακτηριστικό. 

- Ήταν καιρός, πραγματι, να ξεχωρίσουν τα πρόβατα από τα ερίφια. 

- Ήταν καιρός, να γίνει αυτή η διάκρισης για να ξέρη ο καθένας αν έχη αντίκρυ 

του ομοεθνή ή Ιουδαίο. 

- Και για να μπορή να αποφεύγη το μίασμα. 

- Τα.. εξπρές, δηλαδή τα βιαστικά τραμ, εξακολουθούν ν’ αποτελούν κίνδυνο 

διά τους ταξιδεύοντας. 

- Δεν μπορεί να καταλάβη κανένας γιατί πολλοί οδηγοί ξεκινούν βιαστικά από 

τις στάσεις, χωρίς να προσέχουν αν οκόσμος ανεβοκατέβηκε. 

- Το πράγμα εγκυμονεί πολλούς κινδύνους οι οποίοι δεν λαμβάνονται φαίνεται 

υπ’όψιν από την Επιχείρισι. 

- Γιάυτό και συνεχίζεται η κατάσταις εξόχως απειλητική για τους επιβάτας των 

τραμ. 

- Επίσης δεν φαίνεται να υπάρχη τρόπος ν΄απαλλαγούν τα τραμ από μια ακόμη 

μάστιγα: 

- Τους πιτσιρίκους, οι οποίοι ανεβοκατεβαίνουν εις τα εν κινήσει τραμ τις 

περισσότερες φορές για γούστο. 

- Με τον τρόπο αυτό και οι μικροί κινδυνεύουν κάθε στιγμή να τσακισθούν και 

τους μεγαλύτερους εμποδίζουναπο΄το μα κινούνται ελεύθερα στις βαθμίδες 

των τράμ. 

- […] 

- Αύριο το «Τιτάνια» θα είναι πολύ μικρά για να χωρέσουν τας φλας ενός 

λαμπρού καλλιτέχνου. 

- Του εκλεκτού τενόρου Τάκη Κάσση, του οποίου δίδεται η ανυπομόνως 

αναμενομένη συναυλία. 

- […]. 
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Ο ΡΕΠΟΡΤΕΡ. 

 

Νίκος Στάγκος 

 

Το όνομα του Νίκου Στάγκου είναι σήμερα γνωστό από την υπόθεση 

της δολοφονίας του Λαμπράκη τον Μάϊο του 1963, στην οποία ενεπλάκη ως 

αυτόπτης μάρτυρας αλλά και ως αστυνομικός ρεπόρτερ (Αυγέρη, 2012:98). Ο 

Στάγκος ασχολήθηκε με το αστυνομικό ρεπορτάζ και εργάστηκε στη 

δημοσιογραφική του πορεία στην Εφημερίδα Το Φως (Κοτσιφός, 2012: 

63)στη Μακεδονία, τη Θεσσαλονίκη και τον Ελληνικό Βορρά (Αυγέρη, 

2012:98).  

Στη Νέα Ευρώπη συνέγραψε άρθραποικίλλης ύλης, όχι μόνο 

αστυνομικού περιεχομένου (π.χ. φύλλο 3ο της 12ης Μαϊου 1943-

Σύλληψιςδιαβοήτουαπατεώνος και μια απαγωγή) αλλά και άλλα επίκαιρα 

θέματα (π.χ. φύλλο 2ο της 8ης Ιουνίου 1943, Με εξαίρετονεπιτυχίαν και εν 

μέσω ενθουσιασμού διεξήχθησαν προχθές αι γυμναστικαί επιδείξεις και οι 

αγώνες των σχολείων της μέσης εκπαίδευσης). Στα άρθρα του φρόντιζε να 

εκθειάζει το Γερμανικό καθεστώς και τα αρχαιοελληνικά ιδεώδη με τρόπο 

που να συνδέονται με τη ναζιστική ιδεολογία. Η γλώσσα του, θα μπορούσε να 

χαρακτηριστεί αποστειρωμένη και ξύλινη, καθώς η γραφή του βρίθει 

αρχαιοπρεπών όρων και εγκλωβίζεται στις συντακτικές και γραμματικές 

επιταγές της καθαρεύουσας. 
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Μεταφράσεις 

 

Οι μεταφράσεις κειμένων και ποιημάτων (π.χ .βλ. Νέα Ευρώπη7 Ιουνίου 1943) δεν 

έλειπαν από τις σελίδες της εφημερίδας. Οι μεταφράσεις αυτές άλλοτε προέρχονταν 

απευθείας από γερμανικές εφημερίδες (στρατιωτικά φιλοναζιστικά άρθρα, άρθρα που 

καλούσαν τον λαό να χαιρετίσει την παντοδυναμία των Γερμανών κτλ) κι άλλοτε 

αποτελούσαν μεταφράσεις ξένης λογοτεχνίας, φιλοσοφικά άρθρα και άλλα. 
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Δεδομένου ότι δεν αποτελούν αμιγώς λογοτεχνική παραγωγή των Ελλήνων 

δημοσιογράφων αλλά κι ούτε είναι δυνατόν να ανευρεθούν τα αρχικά κείμενα ώστε 

να αποτιμηθεί η ποιότητα των μεταφράσεων αυτών στις περιπτώσεις των 

λογοτεχνικών κειμένων, ο σχολιασμός των μεταφράσεων ξεφεύγει από τα όρια της 

παρούσας μελέτης. 

3.2 Η λογοτεχνική αξία των δημοσιευμάτων της εποχής 

 

Τα δημοσιεύματα λογοτεχνικών κειμένων στις εφημερίδες της Θεσσαλονίκης 

αποτέλεσαν αρκετά συχνά ένα μέσον εμπλουτισμού του ημερήσιου Τύπου. Το κοινό 

είναι πιθανόν να είχε κορεστεί από την επανάληψη της προπαγανδιστικής φλυαρίας 

της πολεμικής επικαιρότητας, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι δεν επηρεαζόταν από το 

κλίμα ηττοπάθειας που καλλιεργούσαν οι διάφορες ειδήσεις, τα άρθρα και τα κάθε 

είδους δημοσιεύματα. Οι ίδιοι οι γράφοντες βλέπουμε πολλές φορές να 

επαναλαμβάνουν τα ίδια μοτίβα και τους ίδιους συνδυασμούς στη θεματολογία των 

άρθρων. Ειδικά σε μια περίοδο που οι ειδήσεις έπρεπε να λογοκρίνονται και να 

ελέγχονται εξονυχιστικά σε καθημερινή βάση,  η δημοσίευση κειμένων λογοτεχνικού 

περιεχομένου είναι πιθανό να αποτέλεσε μια λύση στο παραπάνω πρόβλημα. Πολλές 

φορές αυτά δημοσιεύονταν σε συνέχειες, μια τεχνική που χρησιμοποιείται από όλα τα 

μέσα ενημέρωσης ακόμη και σήμερα, καθώς τροφοδοτεί το κοινό με ένα 

συγκεκριμένο θέμα κρατώντας ζωντανό το ενδιαφέρον του (π.χ. τηλεοπτικά σήριαλ). 

Ωστόσο, δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι πρόκειται για αξιόλογα 

λογοτεχνικά δοκίμια είτε για κείμενα με αυτόνομη λογοτεχνική αξία. 

Πολλά από αυτά τα άρθρα χρησιμοποιούνται για την εφήμερη ψυχαγωγία των 

αναγνωστών, με σκοπό να τους χαλαρώσουν ή να τους απασχολήσουν, με δυο λόγια 

αποτελούν ένα μέσον για να περάσει το αναγνωστικό κοινό ευχάριστα την ώρα του 

χωρίς ιδιαίτερες αξιώσεις ή να ξεχαστεί. Ως προς το λογοτεχνικό είδος λόγω 

περιεχομένου και θεματολογίαςπλησιάζουν τον τύπο του χρονογραφήματος. 

Πράγματι, οι δημοσιογράφοι των ναζιστικών εφημερίδων έγραψαν πολλά 

χρονογραφήματα τα οποία πληθαίνουν με τον καιρό, με σκοπό άλλοτε να διδάξουν 

και άλλοτε να διασκεδάσουν το κοινό τους. Από την προσέγγιση της Βρούτση (2015) 

άλλωστε, πληροφορούμαστε ότι το νεοελληνικό χρονογράφημα ως είδος προέκυψε 

ως μια κειμενική μορφή της μετεπαναστατικής Ελλάδαςεντός του πλαισίου του 
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Τύπου, φέροντας ρομαντικές και άλλες γαλλικές επιρροές. Η ταυτότητα του 

χρονογραφήματος «καταδυναστεύτηκε από το κειμενικό του περιβάλλον», και 

προσδιορίστηκε από το συγκείμενο των εφημερίδων και ό,τι αυτό περιελάμβανε, 

δηλαδή ειδήσεις, φωτορεπορτάζ, γελοιογραφίες, άρθρα, αγγελίες κτλ. Τέλος, στον 

τύπο του χρονογραφήματος εντάσσονται πολλά και ποικίλου ενδιαφέροντος θέματα 

σχηματοποιώντας έτσι και τις κατηγορίες του χρονογραφήματος: ιστορικό 

χρονογράφημα, κριτικό χρονογράφημα, φιλοσοφικό χρονογράφημα κ.τ.λ. χωρίς να 

λείπουν οι υποκατηγορίες όπως αφηγηματικό, περιγραφικό, διαλογικό, επιστολιμαίο, 

δοκιμιακό, ρομαντικό χρονογράφημα, αισθητικιστικό, ρεαλιστικό, μοντέρνο και 

μεταμοντέρνο χρονογράφημα. 

Στα αποσπάσματα που ακολουθούν επιχειρείται η περιγραφή και κριτική 

προσέγγιση των κειμένων που περιλαμβάνονται στις εφημερίδες της υπό μελέτην 

περιόδου. Τα κείμενα αυτά, ως επί το πλείστον χρονογραφήματα, φανερώνουν το 

ήθος των δημοσιογράφων και την ιδεολογία της εφημερίδας και απηχούν το δίχως 

άλλο τις πιέσεις που ασκούσε το Γερμανικό Γραφείο Τύπου. Βέβαιη ωστόσο θα 

πρέπει να θεωρείται η συμμόρφωση των αρθρογράφων στις απαιτήσεις του 

καθεστώτος για λόγους επιβίωσης, καθώς όπως προκύπτει από τα Επίσημα Πρακτικά 

της Δίκης των Δωσίλογων, απειλές έμμεσες ή άμεσες και εκβιασμοί λάμβαναν χώρα 

εντός των γραφείων των εφημερίδων της περιόδου αυτής. Όπως αναφέρθηκε και 

πρωτύτερα, οι πιέσεις αυτές είχαν ως αποτέλεσμα ο «σεσημασμένος» κομμουνιστής 

δημοσιογράφος να υποχρεώνεται να γράψει αντικομμουνιστικά άρθρα (Κανδυλάκης, 

2018), ο μασώνος αντιμασωνικά άρθρα κ.τ.λ. Τα κείμενα που αναλύονται 

συνοδεύονται από τα βιογραφικά στοιχεία των συγγραφέων τους προς την 

πληρέστερη κατανόηση τους. 

 

 

3.3 Εθνικοσοσιαλισμός και κομμουνισμός: Η περίπτωση της Σίτσας 

Καραϊσκάκη 

Παρότι η λογοτεχνική παρουσία των γυναικών είναι περιορισμένη στις 

εφημερίδες της Κατοχικής Περιόδου στην Ελλάδα, δεν θα μπορούσε να παραληφθεί 

μια αναφορά στο ρόλο του γυναικείου φύλου στη λογοτεχνική παραγωγή. Καθώς δεν 

εμφανίζονται γυναικεία ψευδώνυμα σταθερά σε στήλες των εφημερίδων, η έρευνα θα 
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επικεντρωθεί στο σημείο αυτό στην περίπτωση της Σίτσας Καραϊσκάκη (1897-1987), 

η οποία είναι γνωστή ως εκπρόσωπος της Αιολικής Σχολής της πεζογραφίαςαλλά και 

της εθνικοσοσιαλιστικής ιδεολογίας στην Ελλάδα.  

Η Σίτσα Καραϊσκάκη γεννήθηκε στα Μοσχονήσια της Μικράς Ασίας και 

μέχρι τον ξεριζωμό του 1922 δημοσίευσε αρκετά ποιήματα σε τοπικά περιοδικά26.  

Το 1923 εγκαταστάθηκε στη Γερμανία για να σπουδάσει Φιλοσοφία στο 

πανεπιστήμιο του Μονάχου. Εκεί συνεργάστηκε με περιοδικά μαρξιστικού 

προσανατολισμού εκδίδοντας άρθρα και ποιήματα. Με την άνοδο του Χίτλερ στην 

εξουσία διορίστηκε σύμβουλος στο Υπουργείο Προπαγάνδας.  

Κατά την διάρκεια της Κατοχής27, συνεργάστηκε με τους Γερμανούς στον 

τομέα της Προπαγάνδας. Με την κατηγορία της προπαγάνδας υπέρ του εχθρού, η 

Σίτσα Καραϊσκάκη καταδικάστηκε δύο φορές σε θάνατο ερήμην (Εφημερίδα 

Ελευθερία, 1945), ενώ το 1952 τα εγκλήματά της αμνηστεύθηκαν (Δεληγιώργης, 

1965)28. 

 
26ΚΑΡΛ ΛΗΜΠΚΝΕΧΤ 

Την ανταρσία αγκάλιασα σαν ερωμένη κι’ αδερφή / για τους φτωχούς κι’ απόκληρους πολέμησα της 

ζήσης / παιδάκι ακόμα μ’ έδερναν αλλόκοτοι πόθοι κρυφοί / ταθάνατο νερό να βρω μιας νέας κι’ 

άγνωστης βρύσης. / Πουρνό-πουρνό ξεκίνησα. Των νέφων κόκκινη η ραφή ακόμα στην ανατολή. 

Χρυσήλιε μην αργήσεις / έβγαινε από τα σπλάχνα μου πάντα μια τέτιαπροσεφκή / -ρίξε το φως σου τις 

καρδιές, το πνέμα να φωτίσεις. / Μεγάλωσα και μ’ έστειλαν μ’ ένα ντουφέκι οι δυνατοί / ταδέλφια μου 

ανελύπητα σαν Κάιν για να σκοτώσω / μ’ άλλους. Κι’ αναρωτιούμαστε: Φονιάδες μας ζητούν, γιατί; / 

Μα εγώ βόλι δεν ερρίξα στις μέρες κείνες τις φριχτές / και μ’ έβαλαν στη φυλακή, στα σίδερα να λυώσω. / 

Μα να! η ψυχή μου ασκλάβωτη στα πλήθη ανάβει πυρκαγιές. 

Μόναχο, ΣΙΤΣΑ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ Νέους Βωμούς» εμφανίζεται από το τρίτο τεύχος (Μάρτιος 1924) 

 
27Πριν τη λήξη του πολέμου προσέφυγε στη Βιέννη συνεργαζόμενη με την κυβέρνηση Τσιρονίκου και 

ύστερα εγκαταστάθηκε με τον σύζυγό της στην Ανατολική Γερμανία. 
28Αν και περισσότερο γνωστή για τη δωσιλογική δράση της, προερχόταν από ένα πολύ 

διαφορετικό ιδεολογικό υπόβαθρο από αυτό που θα φανταζόταν κανείς. Στη Σμύρνη φαίνεται πως είχε 

προσεγγίσει το εργατικό κίνημα και ήταν γνωστή για τις επαναστατικές της ιδέες (Πετρόπουλος, 

2015). Όταν εγκαταστάθηκε στη Μυτιλήνη, συνδέθηκε με τον κύκλο λογοτεχνών του Στρατή 

Μυριβήλη, δηλαδή με τους λογοτέχνες τους γνωστούς ως δημοτικιστές. Το έργο της για τον ήρωα της 

Επανάστασης Γεώργιο Καραϊσκάκη, ο οποίος ήταν πρόγονός της,   «Ο γιος της Καλογριάς» 

κυκλοφόρησε το 1939 από την “Εστία” μιλά για τη ζωή του ήρωα.Παρόλο που προέρχονταν στην 

πλειοψηφία τους από την αστική τάξη της Μικράς Ασίας, σε πολλές περιπτώσεις στρέφονταν προς την 

Αριστερά, με την ελπίδα να επανακτήσουν τον χαμένο στη Σμύρνη ανθρωπισμό (Ποσάντζη, 2015). 

Μετά το θάνατο του συζύγου της το 1968 επέστρεψε στην Ελλάδα και απεβίωσε το 1987 στην Αθήνα. 
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Συνεργάστηκε με την εφημερίδα που εξέδιδε ο Μυριβήλης «Καμπάνα» 

δημοσιεύοντας ποιήματα και διηγήματα.  

Ο ιδεολογικός χαρακτήρας του εν λόγω εντύπου ήταν αντιμιλιταριστικός, 

πατριωτικός και φιλολαϊκός (Ματθαίου, 1985)29.Το 1933 εργάστηκε στο Υπουργείο 

Προπαγάνδας ως γραμματέας του Γκαίμπελς. Στους τίτλους των βιβλίων της 

«Εβραίοι και Κομμουνισμός» και «Ψυχικό και Πνευματικό Δηλητήριο: Η Ουσία και 

το Πνεύμα του Μπολσεβικισμού» που έκαναν την εμφάνισή τους το 1934 βλέπει 

κανείς μια ολική ρήξη με το ιδεολογικό της παρελθόν30. 

Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας του Μεταξά, είχε κεντρική συμβολή στη 

δημιουργία και δραστηριότητα του περιοδικού «Νεολαία» , το περιοδικό της Εθνικής 

Οργάνωσης Νέων και υπηρέτησε το καθεστώς ως υπεύθυνη λογοκρισίας 

(Κουλαπίδης, 1938). Συνεργάστηκε επίσης με το περιοδικό Νέα Πολιτική, ομοίως 

 
29Αλλά και κατά την περίοδο της διαμονής της στη Γερμανία, συνεργαζόταν με τα περιοδικά Νέα 

Τέχνη καιΝέοι Βωμοί, που εκδίδονταν στην Αθήνα από αριστερούς κύκλους νέων. Ιδιαίτερα το 

τελευταίο περιείχε  θεωρητικά κείμενα μαρξιστικής κατεύθυνσης καθώς και έντυπα του ΚΚΕ 

(Πετρόπουλος, 2015). Η Σίτσα Καραϊσκάκη έκανε την εμφάνισή της στους Νέους Βωμούς το 1924 με 

ένα αφιέρωμα στον κομμουνιστή Καρλ Λίμπκνεχτ. Στο ποίημά της «Νέα Θρησκεία» που 

δημοσιεύθηκε στο ίδιο περιοδικό διαβάζουμε το στίχο: «Ω! εσύ θρησκεία κόκκινη, Βαγγέλιο του αγαπώ 

που μου γεννάς το θάμπος», δηλώνοντας προφανώς τη μύησή της στην κομμουνιστική ιδεολογία.Η 

πρώτη δημόσια εκδήλωση τη ιδεολογικής στροφής της Σίτσας Καραϊσκάκη προς τον 

εθνικοσοσιαλισμό  έγινε με την εμφάνισή της στο περιοδικό Νουμάς το 1930, οπότε δημοσίευσε ένα 

άρθρο για το Νορβηγό λογοτέχνη Κνουτ Χάμσον που είχε προσχωρήσει στη φασιστική ιδεολογία. 

 
30Σε συνέντευξή της στο ραδιόφωνο, δήλωσε: «...Έζησα στη Γερμανία και στα χρόνια, 

που με εσφαλμένη ανατροφή με διάφορες επιδράσεις εβραϊκού λιμπεραλιστικού, μαρξιστικού 

και μπολσεβικικού πνεύματος είχε χαθεί σε όλους τους τομείς και είχε αποξενωθεί από πολλούς 

Γερμανούς η έννοια του κλασικού πνεύματος…» (Κούκουνας, 2015:120). Ο Ασημάκης Πανσέληνος, 

συνεργάτης και ο ίδιος του Μυριβήλη και έχοντας γνωρίσει προσωπικά την Καραϊσκάκη, γράφει ως 

προς την ιδεολογική της στροφή: «...πραγματοποίησε στροφή 180 μοιρών... {...}... καθώς έγινε 

αντικομμουνίστρια κι αντισιμίτισσα ...η κυρία Σίτσα ανήκει στην οικογένεια των ανθρώπων που καμιάν 

άλλη φιλοδοξία δεν έχουν παρά μοναχά πώς θα πετύχουν με κάθε τρόπο. Ξεκίνησε για να γίνει μεγάλη 

και ξέπεσε γιατί ήταν μικρή. Ζήτησε την επιτυχία με όλα τα μέσα. Στην ποίηση, στην πολιτική, και στην 

επιστήμη. Κι απέτυχε σε όλα με τη σειρά, γιατί δεν είχε μέσα της κανένα ιδεώδες…» (Περιοδικό 

Ελεύθερα Γράμματα, τεύχος 16, σελίδα 1).  

 



134 
 

προσκείμενο προς το καθεστώς της 4ης Αυγούστου, δημοσιεύοντας31 λογοτεχνικά 

κείμενα εθνικιστών συγγραφέων, άρθρα και μελέτες επάνω στον γερμανικό 

εθνικοσοσιαλισμό, την ισπανική φάλαγγα κ.ά.  

Την αρχική της ιδεολογική θέση απηχεί για παράδειγμα το ποίημα της που 

δημοσιεύθηκε την παραμονή Πρωτομαγιάς του 1920 στην Εφημερίς Σοσιαλιστική: 

Ο εργάτης 

Και λες σκλάβο τον είχανε αγοράσει 

όλα του αφέντη τα χρυσά του δώρα 

ξεκίναγε σκυφτός, δειλός στη χώρα 

τα μπράτσα, τη ζωή να του κεράση. 

 

Μα όντας μοναχός στα πυκνά τα δάση 

δαρμένος απ' της έννοιας του τη μπόρα 

έκοψε ξύλα με περίσσια φόρα 

νεκρόκασσα τ' αφέντη του έχει φκιάσει. 

 

Και μέσα στου μεσημεριού τη λάβρα 

σταζοβολά απ' το κούτελο κανάλι 

ο ιδρώτας, και τη γης οργώνει αγάλι. 

Θεριέβει, ποταμός, ρέμματα μαύρα 

που τάβαζαν καιρών και χρόνων μίση 

τ' αφέντη πάει τον πύργο να γκρεμίση. 

Σμύρνη Σίτσα Κ. 

Σύμφωνα με την Ποσάντζη (2015), η υιοθέτηση ιδεών του εθνικοσοσιαλισμού 

από τη μεριά της Καραϊσκάκη, ίσως λειτούργησε ως μηχανισμός κάθαρσης του 

βιώματος του ξεριζωμού για την ίδια, μέσα από την ιστορική δυνατότητα δικαίωσης 

 
31Το 1941 ανέλαβε καθήκοντα σύμβουλου Τύπου και Διαφώτισης στη Γερμανική Πρεσβεία στην 

Αθήνα και δραστηριοποιήθηκε στην Ελληνική Ραδιοφωνία προπαγανδίζοντας εθνικιστικές ιδέες. 
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της ελληνικής φυλής32. Στο περιοδικό Η Νεολαία (τεύχος 24 Αυγούστου 1940) 

διαβάζοντας το δημοσίευμα της το οποίο απευθύνεται σε νεαρή Φαλαγγίτισα, 

αντιλαμβάνεται κανείς την εκ διαμέτρου αντίθετη ιδεολογία που εκφράζει με το 

κείμενό της, εξυμνώντας τα κλασικά ιδεώδη που χρησιμοποιεί η ναζιστική ιδεολογία. 

Έτσι, η ίδια θεματολογία που είναι η εργασία, μετατρέπεται και στις δυο περιπτώσεις 

σε ιδεολογικό όχημα. 

 
32Η ίδια η Καραϊσκάκη, ωστόσο, όπως είναι φυσικό, περιγράφει με πολύ διαφορετικό τρόπο την 

ιδεολογική της πορεία, βλέποντάς την περισσότερο ως συνέχεια παρά ως ρήξη. Μέσα από την 

αλληλογραφία της με τον Στρατή Δούκα το 1969, διαβάζουμε από την ίδια την περιγραφή της 

διαδρομής της. Όπως γράφει στον συμπατριώτη της στο γράμμα της 3ης Σεπτεμβρίου, η καρδιά της 

«έµεινε καθαρή, αλέκιαστη, µοσχονησιώτικη, ελληνική» (αρχείο Στρατή Δούκα). Για την Καραϊσκάκη, 

ο πατριωτισμός της και η εθνική αφοσίωση είναι τα στοιχεία που διαγράφουν την πορεία της, 

ενώνοντας το οδυνηρό βίωμα της προσφυγιάς και του ξεριζωμού με αυτό της κοσμοπολίτικης ζωής 

στην Ευρώπη, που για την ίδια αποτέλεσε γνωριμία με έναν οικουμενικό ελληνισμό και ενδυνάμωση 

της ελληνικής της ταυτότητας. Αλλά και η στροφή της προς την εθνικοσοσιαλιστική ιδεολογία ήρθε ως 

αποτέλεσμα «βαθειάς επιστημονικής μελέτης και βαθειάς εμπειρίας» (επιστολή 3ης Σεπτεμβρίου 1969, 

αρχείο Στρατή Δούκα). 
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Η Σίτσα Καραϊσκάκη δεν είναι η μοναδική που προερχόμενη από αριστερό 

ιδεολογικό υπόβαθρο στράφηκε προς τον εθνικοσοσιαλισμό ή το φασισμό (βλέπε για 

παράδειγμα Ζακ Ντοριό στη Γαλλία και Νίκολα Μπομπάτσι στην Ιταλία). Δεν θα 

μπορούσαμε να παραβλέψουμε τα κοινά στοιχεία που υπογραμμίζουν τα δύο 

ιδεολογικά συστήματα και θα μπορούσαν ενδεχομένως να υπογραμμίζουν και την 

πορεία εξεχουσών προσωπικοτήτων από το ένα στο άλλο, με κύριο παράδειγμα 

βέβαια τον ιδρυτή του Ιταλικού Φασισμού ΜπενίτοΜουσολίνι.  

 

Εικόνα 61. Η Νεολαία (τεύχος 24 Αυγούστου 1940). 



137 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 

Η εκδίκαση των δημοσιογράφων και συντακτών 

4.1  Η δίκη των δωσίλογων. 

 

Εικόνα 62.  Πρωτοσέλιδο της 20ης Φεβρουαρίου1945 της Εφημερίδας Ελληνικόν Μέλλον.  Πηγή 

φωτογραφίας: https://www.lifo.gr/mag/features/4664, ημερομηνία πρόσβασης: 26/9/19 

Η «δίκη των Δημοσιογράφων» κατά την οποία εκδικάστηκαν οι δωσίλογοι 

δημοσιογράφοι, πραγματοποιήθηκε33 στις 23 Οκτωβρίου 1945 στο Ειδικό Δικαστήριο 

Δωσιλόγων της Θεσσαλονίκης, αποδίδοντας στον όρο δωσίλογος την έννοια του 

 

33Προειδοποιήσεις είχαν λάβει οι κατηγορούμενοι και κατά τη διάρκεια της Γερμανική 

Κατοχής από μεριάς της ελληνικής εξόριστης κυβέρνησης. Η Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας 

(Κυβέρνηση Γεωργίου Παπανδρέου) ήταν όμως αυτή που ψήφισε την 6η Συντακτική Πράξη του 1945, 

βάση της οποίας καθορίστηκαν με σαφήνεια οι περιπτώσεις συνεργασίας με τους Γερμανούς καθώς 

και οι συνακόλουθες κυρώσεις.  
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ατόμου που συνεργάστηκε με τον κατακτητή, είτε αναλαμβάνοντας κάποιο αξίωμα 

είτε κατείχε δημόσια θέση και έγινε όργανο του εχθρού34.  

Οι ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων δεν έχουν δυστυχώς διασωθεί. Ο Τύπος 

της απελευθερωμένης Ελλάδας δεν αφιέρωσε αρκετό χώρο για να δημοσιεύσει τα 

λεχθέντα στις δίκες και ειδικότερα στη Θεσσαλονίκη, τα πρακτικά είναι γραμμένα 

περιληπτικά και με νομικά κριτήρια, στερώντας από τις επόμενες γενιές το 

περιεχόμενο των καταθέσεων. 

Η διάρκεια της Δίκης ήταν από τις 23 Οκτωβρίου έως τις 3 Νοεμβρίου 1945 

και δικάστηκαν συνολικά 17 άτομα τα οποία κατηγορήθηκαν για συνεργασία με τον 

εχθρό από διάφορες θέσεις: συντάκτες, ιδιοκτήτες, διευθυντές, υπάλληλοι γραφείων 

Τύπου και λογοκρισίας κ.ά. Κατηγορίες35 που αποδόθηκαν, σύμφωνα πάντα με τον 

Κανδυλάκη (2008),και αναφέρονται στη λογοτεχνική παραγωγή είναι ο 

χαρακτηρισμός ως οργάνου του εχθρού, διάδοση της προπαγάνδας  και προβολή του 

έργου του εχθρού, συνεισφορά στην ηττοπάθεια του ελληνικού λαού (Λαμψάκης, 

Ηλιάδης, Πολλάτος, Π. Ωρολογάς, Σπαθάρης, Παπαστρατηγάκης, Ελευθεριάδης), 

ηκατηγορία ότι εξήραν το έργο του κατακτητή (Φραδής, Λιανόπουλος, Χειμωνίδης), 

ηέκδοση εφημερίδων, άσκηση δημοσιογραφίας (Γιοσμάς). 

Αναλυτικότερα, δικάστηκαν οι : 

• Ηλιάδης Δημήτριος (εκδότης της εφημερίδας Νέα Ευρώπη).  

 

34Δωσίλογος επίσης χαρακτηρίστηκε όποιος υπηρέτησε τον εχθρό με οποιονδήποτε τρόπο και 

προκάλεσε με παρόμοιες συμφορές τον ελληνικό λαό (Κανδυλάκης, 2008).  

 

35Λοιπές κατηγορίες αποτέλεσαν οι πράξεις βίας και σύμπραξη με τα όργανα του κατακτητή 

και αφαίρεση περιουσιακών στοιχείων από Έλληνες πολίτες (Αλ. Ωρολογάς, Τσούρκας, Πολλάτος),  η 

συμμετοχή στη Γερμανο-ελληνική Εταιρεία Χάρτου- εκμετάλλευση της οικονομικής συνεργασίας με 

τους Γερμανούς (Αλ. Ωρολογάς, Τσούρκας, Πολλάτος),η συνεργασία με τον εχθρό – άτομα που 

επωφελήθηκαν τα ίδια αλλά και ζημίωσαν του Έλληνες (Ηλιάδης, Πολλάτος,  Τσούρκας, Φαρδής,Π. 

Ωρολογάς, Αλ. Ωρολογάς), η κατάταξη στο στρατό, και τέλος τα οφέλη διαφόρων τύπων από τη 

συνεργασία με τους κατακτητές (Λιανόπουλος, Φαρδής, Χειμωνίδης). 
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Έχει χαρακτηριστεί ως ο δικτάτορας36 του Τύπου (Κανδυλάκης, 2008:70) καθώς 

ήταν στενός συνεργάτης του Λαγχάμερ, υπεύθυνου του Γερμανικού Γραφείου Τύπου 

στη Θεσσαλονίκη. Κλήθηκε να ιδρύσει εκδοτικούς οίκους και προσπάθησε να φέρει 

υπό την επιρροή του την Ένωση Συντακτών. Συνετέλεσε στην ίδρυση του 

«Συνδέσμου Δημοσιογράφων Μακεδονίας».  

• Λαμψάκης Βασίλης (εκδότης της εφημερίδας Νέα Ευρώπη). 

Καταδικάστηκε ερήμην εις θάνατον. Ο Λαμψάκηςείχε χαρακτηριστεί ως 

Γερμανός κατάσκοπος ήδη από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο οποίος μάλιστα 

έφτασε με γερμανικό τανκς στη Θεσσαλονίκη (Κανδυλάκης, 2008). Άλλος μάρτυρας 

της Δίκης, ο εκδότης της εφημερίδας Νέα Αλήθεια, ισχυρίστηκε  στην κατάθεσή του 

πως όσο υπηρετούσε στον ελληνοϊταλικό πόλεμο με την κατάληψη της 

Θεσσαλονίκηςο Λαμψάκης του απέσπασε «…περί τους 40 τόννους χαρτί και 

κατάτονΣεπτέμβριον του 1941 οι εκδόται της Απογευματινής… 165 ρόλους» 

(Κανδυλάκης, 2008:77 αναφερόμενος στα Επίσημα Πρακτικά). 

 

• Πολλάτος Γεώργιος(εκδότης της εφημερίδας Νέα Ευρώπη) και η σύζυγος Μαρία 

Πολλάτου. 

Ο Πολλάτος, παρότι ενεργούσε υπέρ των Γερμανών σύμφωνα με τα επίσημα 

πρακτικά, προσπάθησε37ορισμένες φορές να περιορίσει την φιλογερμανική γραμμή 

των άρθρων. Κατέβαλλεπροσπάθειες να περιοριστεί η υμνολογία υπέρ των Γερμανών 

αλλά και αρνήθηκε να δημοσιεύσει άρθρο υπέρ των Βουλγάρων σύμφωνα πάντα με 

τα Επίσημα Πρακτικά της Δίκης (Κανδυλάκης, 2008:71). 

 
36Σύμφωνα με τα Επίσημα Πρακτικά της Δίκης των Δωσίλογων (Κανδυλάκης, 2008:70), ο Ηλιάδης 

έδειξε μεγάλη πλεονεξία που έφθασε έως του σημείου να προτείνει επίταξη εβραϊκών περιουσιών. 
37Ο Πολλάτος ήταν μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα καθώς επεδίωξε κατά τη διάρκεια της Κατοχής 

το προσωπικό του κέρδος με κάθε τρόπο, όπως προκύπτει από τις καταθέσεις των μαρτύρων στη Δίκη 

των Δωσίλογων, είχε στενές σχέσεις με τους Γερμανούς αλλά ταυτόχρονα φαίνεται πως προέβη 

ορισμένες φορές σε πράξεις υπέρ του πατριωτισμού του ελληνικού λαού. Ο Πολλάτος πριν την 

Κατοχή ήταν διαφημιστής αλλά τρεις μήνες μετά τη γερμανική εισβολή ανέλαβε την οικονομική 

διαχείριση της εφημερίδας Νέα Ευρώπη, ενώ στη συνέχεια  έγινε ιδιοκτήτης όταν αγόρασε ο ίδιος την 

εφημερίδα. Επίσης, σύμφωνα με τα Επίσημα Πρακτικά της Δίκης ήταν μέτοχος στην 

Ελληνογερμανική Εταιρία Χάρτου.Επίσης, στα Επίσημα Πρακτικά αναφέρεται από τον Ν. 

Αμπαδογιάννη, ασυρματιστή και εργαζόμενο σε διάφορες εφημερίδες πριν και μετά την Κατοχή, ότι ο 

Πολλάτος προμήθευσε κρυφά χαρτί στον Μυστικό Τύπο για την έκδοση των απαγορευμένων 

εφημερίδων 
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Στην απολογία του υποστήριξε ότι ήταν απλά ένας υπάλληλος των Γερμανών. 

Σχετικά με την ανάληψη της έκδοσης της εφημερίδας Νέα Ευρώπη κατέθεσε38 ότι το 

έκανε για να καταφέρει να συντηρήσει την οικογένειά του.  Ο Πολλάτος φαίνεται να 

μεσολάβησε αρκετές φορές για να μετριάσει τις εκδουλεύσεις που πρόσφεραν οι 

συντελεστές της Νέας Ευρώπης προς τους Γερμανούς όπως και για να αμβλύνει τον 

γερμανόφιλο χαρακτήρα των άρθρων της ίδιας εφημερίδας. 

Σχετικά με τη λεηλασία  εβραϊκών περιουσιών, υποστήριξε ότι αυτό θα 

γινόταν έτσι κι αλλιώς, θέτοντας μάλιστα υπό μορφή ερώτησης τα πιστεύω του: «Εάν 

δεν ήμην εγώ δεν θα εγένετο η κατάσχεσις των ισραηλιτικών περιουσιών;». 

Καταδικάστηκε σε κάθειρξη 15 ετών και φυλακίστηκε στο Επταπύργιο 

Θεσσαλονίκης. Είναι επίσης γνωστό ότι υπέβαλε αίτηση χάριτος, και ότι τον 

Οκτώβριο του 1949, το ονοματεπώνυμό του εμφανίστηκε στην κατηγορία οφειλετών 

του Δημοσίου. 

 

• Σπαθάρης Ιωάννης.  

Ο Σπαθάρης είχε βρεθεί στη θέση του εκδότη της εφημερίδας Φως έπειτα 

απότο θάνατο του Δ. Ρίζου ο οποίος ήταν θείος του (Κανδυλάκης, 2008: 86). 

Διαγράφηκε από μέλος της Ένωσης Συντακτών όταν έγινε ιδιοκτήτης της 

εφημερίδας.  Κλήθηκε να αναλάβει την έκδοση της Νέας Ευρώπης, αφού 

κατασχέθηκαν οι εγκαταστάσεις της εφημερίδας Φως, το χαρτί,  όπως και το σπίτι 

όπου διέμενε από τους Γερμανούς.  Ήθελε να αντιταχθεί στους Γερμανούς αλλά του 

επισημάνθηκαν οι κίνδυνοι μιας τέτοιας πράξης. Ο ρόλος του ήταν περισσότερο 

τεχνικός καθώς εργάστηκε ως τυπογράφος και όχι σαν δημοσιογράφος. Επίσης 

υπάρχει η πληροφορία ότι αρνήθηκε να δημοσιεύσει φιλογερμανικές ειδήσεις 

(Κανδυλάκης, 2008: 87). Ο Σπαθάρης δεν είχε γενικώς ανάμιξη σε πολιτικής γραμμής 

θέματα και οι Γερμανοί δεν τον θεωρούσαν «δικό τους» (σύμφωνα με τον 

Κανδυλάκη στα Επίσημα Πρακτικά της Δίκης). 

• Φαρδής Νίκος(δημοσιογράφος) 

 
38Επικαλέστηκε επίσης το γεγονός ότι η λειτουργία της εφημερίδας παρείχε εργασία σε δεκάδες 

ανέργους. Ο ισχυρισμός αυτός έχει ρεαλιστική βάση καθώς η ανεργία την περίοδο της Κατοχής 

σήμαινε αδυναμία πρόσβασης στο συσσίτιο και παντελή στέρηση των απαραίτητων για την επιβίωση, 

μια πραγματικότητα που αντιμετώπισαν πολλοί δημοσιογράφοι της περιόδου και οι οικογένειές τους. 
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Το όνομα του Φαρδήσυνδέθηκε με τα αντισημιτικά άρθρα στη Νέα Ευρώπη κατά 

τη διάρκεια της Γερμανικής Κατοχής, αλλά και με μια σειρά προγενέστερων της 

Κατοχής άρθρων τα οποία καλλιεργούσαν κλίμα μίσους κατά των Εβραίων39.Στη 

Δίκη40 κατηγορήθηκε για τη θητεία του ως υπαλλήλουστο Γραφείο Τύπου και 

Ραδιοφωνίας με αντικείμενο την εφαρμογή λογοκρισίας σε παντός τύπου έργα εκτός 

του ημερήσιου Τύπου (ταινίες, περιοδικά, βιβλία, θεατρικά έργα κ.τ.λ.), ενώ 

διετέλεσε και προϊστάμενος του Γερμανικού Γραφείου Τύπου στο ελληνικό τμήμα.  

• Γιοσμάς Ξενοφών.  

ΟΓιοσμάς καταδικάστηκε41 ερήμην εις θάνατον, ποινή που δεν εφαρμόστηκε 

ποτέ, αξίζει όμως να αφιερωθεί χώρος στον συγκεκριμένο δωσίλογο και αμετανόητο 

υποστηρικτή των Γερμανών, ο οποίος με τη λήξη του πολέμου κατέφυγε στη 

Γερμανία φορώντας τη στολή του Γερμανού αξιωματικού.Η ιδιότητα του ως 

δημοσιογράφου, πολιτικού (Υπουργός Προπαγάνδας στην τελευταία κατοχική 

κυβέρνηση του Έκτορα Τσιρονίκου στη Βιέννη) και στρατιωτικού, τον εμπλέκουν 

 

39Στη δίκη των υπευθύνων για τον εμπρησμό στο πογκρόμ του Κάμπελ (29/6/31), ο Φαρδής βρισκόταν 

μεταξύ των 145 δικασθέντων, αθωώθηκε όμως έπειτα από το κακουργιοδικείο Βέροιας για τη 

συγκεκριμένη υπόθεση.  
 
40Λόγω της απουσίας του στη Δίκη η υπόθεσή του εκδικάστηκε ξεχωριστά από τις υποθέσεις των 

υπολοίπων(Δορδανάς 2009, σελ. 153). 

41Ο Ξενοφών Γιοσμάς ή Φον Γιοσμάς ήταν μικρασιατικής καταγωγής Έλληνας καθώς γεννήθηκε στο 

Κιρκαγάτς της Μικράς Ασίας το 1906 και έφθασε στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Κατερίνη με 

την οικογένεια του κατά τη Μικρασιατική καταστροφή. Τα βιογραφικά του στοιχεία είναι γνωστά από 

τις συνεντεύξεις του μικρότερου γιου του Αλέξανδρου (shorturl.at/msvz8) αλλά και έχουν δημοσιευθεί 

στην ιστοσελίδα http://www.hellenicaworld.com. Στη δίκη κατέθεσαν ως μάρτυρες Θεσσαλονικείς 

Εβραϊκής καταγωγής οι οποίοι είχαν πρωτύτερα καταθέσει μηνυτήρια αναφορά (Δορδανάς 2009, σελ. 

151-160).Αρχικά ήταν δημοσιογράφος στην Κατερίνη και σε ρόλο ανταποκριτή υπέγραφε με το 

ψευδώνυμο ΞΙΦΙΑΣ.Η πολιτική του ταυτότητα ήταν αυτή του ακραίου εθνικιστή και στην Κατοχή 

διετέλεσε μέλος των ταγμάτων ασφαλείας συμμετέχοντας ενεργά στον ένοπλο αγώνα κατά τους ΕΛΑΣ 

και την προπαγάνδα. Πριν την απελευθέρωση αναγκάστηκε να διαφύγει στη Γερμανία και 

καταδικάστηκε ερήμην εις θάνατο για τη συνεργασία του με τους Γερμανούς κατακτητές. 

Φυλακίστηκε κατά την επιστροφή του στην Ελλάδα, έλαβε όμως απονομή χάριτος πολύ σύντομα και 

έτσι αφέθηκε ελεύθερος. 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9E%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%86%CF%8E%CE%BD_%CE%93%CE%B9%CE%BF%CF%83%CE%BC%CE%AC%CF%82
https://el.metapedia.org/wiki/%CE%88%CE%BA%CF%84%CF%89%CF%81_%CE%A4%CF%83%CE%B9%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AD%CF%81%CE%BF%CE%B9%CE%B1
https://el.metapedia.org/m/index.php?title=%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AC_%CE%91%CF%83%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
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στο πολιτικό σκηνικό της χώρας την ταραγμένη περίοδο των μέσων και της τρίτης 

25ετίας του 20ου αιώνα. 

Αν και συνελήφθη για συμμετοχή στη δολοφονία του Γρηγορίου Λαμπράκη42, 

δεν στοιχειοθετήθηκε εις βάρος τουστη δίκη σοβαρή κατηγορία, εκτός της 

«διατάραξης της κοινής ειρήνης».   

Τον ίδιο πολιτικό του προσανατολισμό συνεχίζει να τηρεί ο γιος του 

Αλέξανδρος Γιοσμάς ο οποίος έχει πολιτευθεί ως υποψήφιος βουλευτής Ροδόπης με 

το κόμμα του ΛΑ.Ο.Σ. (2007) και ως υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με τον 

συνδυασμό του εθνικιστικού κινήματος της Χρυσής Αυγής (2014).  

Ο Αλέξανδρος Γιοσμάς σε συνέντευξη του δήλωσε, αναφερόμενος σε 

εκτελέσεις κομμουνιστών από τον πατέρα του, ότι «καθάρισε πολλά κομμούνια», 

επικροτώντας το έργο του. 

 

42
Δικάστηκε επίσης ως ηθικός αυτουργός για τη δολοφονία του Γρηγορίου Λαμπράκη το 1963, 

οπότε και κρίθηκε αθώος. Στην απολογία του για την υπόθεση Λαμπράκη υποστήριξε μάλιστα τα 

κάτωθι: «[...] εδώ με κατηγορούν για εθνική αναξιότητα... εγώ έχω πιστοποιητικά εθνικής δράσεως 

που λίγοι τα έχουν. Και αν συνεργάστηκα με τους Γερμανούς το έκανα για το καλό της πατρίδος... 

Τους Γερμανούς τους αγαπούσα και αυτοί με θεωρούσαν τον υπ'αριθμ. 1 τίμιον Έλληνα» (Ελευθερία, 

1966).Μέλος της  ΕΟΝ του Μεταξά και των Αντικομμουνιστικών Ομάδων Ασφαλείας από το 1943, με 

το ψευδώνυμο «καπετάν Παρμενίων» ο «υπ’ αριθμόν 1 τίμιος Έλληνας» αναγκάστηκε να υποχωρήσει 

στο πλευρό των Γερμανών από την ίδια του την πατρίδα το 1944 μετά την ήττα του Άξονα. Έζησε για 

το διάστημα των τριών ετών στη Γερμανία, έχοντας ήδη καταδικαστεί από το 1945 ερήμην εις 

θάνατον, επέστρεψε όμως παρά τη θανατική του καταδίκη το 1947 στην Ελλάδα. Φυλακίστηκε και 

σύντομα αποφυλακίστηκε και το 1950 του απονεμήθηκε χάρη με διάταγμα του βασιλιά Παύλου. Η 

ποινή του μετατράπηκε σε 20ετή κάθειρξη αλλά διήρκησε μόνο τρία χρόνια. Όχι μόνο δεν θανατώθηκε 

ή δεν εξέτισε την ποινή του, αλλά έως το 1961 διετέλεσε πρόεδρος Σχολικής Εφορείας στη 

Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην περιοχή της Άνω Τούμπας (Drougos, 2013). Ίδρυσε μάλιστα τον 

Σύνδεσμο Αγωνιστών και Θυμάτων Εθνικής Αντίστασης, με έμβλημα τον Σιδερένιο Σταυρό της 

Βέρμαχτ. Ο Γιοσμάς εκλήθη από τον Μήτσου, αρχηγό της Χωροφυλακής, να συνεισφέρει με τους 

άντρες του στα μέτρα ασφαλείας που εφαρμόστηκαν για την επίσκεψη Ντε Γκωλ το 1963 στη 

Θεσσαλονίκη. Ο  Ξενοφών Γιοσμάς απεβίωσε πλήρης εμπειριών στις 14 Ιανουαρίου του 1975 σε  

νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στο Άγιος Δημήτριος λόγω εγκεφαλικού επεισοδίου. 

 

 

https://el.metapedia.org/wiki/14_%CE%99%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82
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Εικόνα 63. Ο Ξενοφών Γιοσμάς σε φωτογραφία εποχής (δεξιά) και ο γιος του σήμερα (αριστερά). Πηγή: 

shorturl.at/vAJ79 

• Δημ. Τσούρκας (εκδότης της εφημερίδας Απογευματινή) 

Ο Τσούρκας από το 1933 εξέδιδε την εφημερίδα Απογευματινή και ήταν 

Μέλος της Ενώσεως Συντακτών από όπου διαγράφτηκε το πρώτο έτος της 

Γερμανικής Κατοχής. Το περιεχόμενο της εφημερίδας του απασχόλησε πολλές φορές 

το Γερμανικό Δελτίο Τύπου το οποίο απαιτούσε μεγαλύτερα στοιχεία, δημοσίευση 

ειδήσεων μόνο σχετικά με τους Γερμανούς και πίεζε για τη διατράνωση, μέσα από τα 

άρθρα, των γερμανικών νικών. 

Η φιλογερμανική δράση του Τσούρκα ξεκίνησε πριν το 1944 μέσα από τα άρθρα 

της εφημερίδας του και ιδεολογικά τάσσονταν υπέρ της νίκης των Γερμανών. Παρά 

την ιδεολογική του τοποθέτηση και το γεγονός ότι υπήρξε φίλος της γερμανικής 

κουλτούρας, εντούτοις φυλακίστηκεεξαιτίας της δημοσίευσης ενός άρθρου που 

περιελάμβανε τις δηλώσεις του τότε πρωθυπουργού Τσολάκογλου. Παρότι απέφευγε 

να δημοσιεύει δικά του άρθρα, η δράση του και ο τρόπος που άσκησε την 

επαγγελματική του ιδιότητα θεωρείται ότι είχαν αρνητικές συνέπειες για το 

συμμαχικό αγώνα. Οι ειδήσεις που δημοσίευε συχνά αφορούσαν το Λονδίνο αν και 

δεν προκαλούσαν έκδηλα την ηττοπάθεια. Τέλος, ο Τσούρκας τήρησε τη 

φιλογερμανική στάση που του αποδίδεται με φανερό τρόπο όσο οι γερμανικές νίκες 

ήταν σε πρόοδο, ενώ έριξε τους τόνους όταν τα πολεμικά επεισόδια άρχισαν να 

δείχνουν προς την ήττα. 

• Αλέξ. Ωρολογάς (εκδότης της εφημερίδας Απογευματινή) 
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Η ιδεολογία που εξέφραζε μέσα από τη δημοσιογραφική του ιδιότητα ο 

Ωρολογάς πριν την Κατοχή ήταν καθαρά αντιβενιζελική. Υπήρξε από το 1933 

εκδότης της Απογευματινής και ιδρυτικό μέλος της Ένωσης Συντακτών και πρόεδρος 

της για μικρό χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με τις καταθέσεις των μαρτύρων της Δίκης 

των Δωσίλογων43, ο Ωρολογάς συνελήφθη και φυλακίστηκε μαζί με τον Τσούρκα 

εξαιτίας της δημοσίευσης των δηλώσεων Τσολάκογλου. Γενικότερα ακολουθούσε τις 

οδηγίες του Γερμανικού Γραφείου Τύπου είχε πολύ καλές και φιλικές σχέσεις με τους 

Γερμανούς, μαζί με τους οποίους διασκέδαζε.  

 

Συμπερασματικά, από τη δίκη των δωσίλογων παρατηρούμε πως αθωώθηκαν 

όλοι οι κατηγορούμενοι εκτός των Λαμψάκη (ποινή θανάτου), Γιοσμά (ποινή 

θανάτου), Παπαστρατηγάκη (ποινή ισοβίων), Αλέξη Ωρολογά (ειρκτή  15 ετών), 

Πέτρο Ωρολογά (ειρκτή 5 ετών) και της Κελπερή Αριάδνης. Κάνοντας εφέσεις ή 

χρήση διάφορων νομοθετικών διατάξεων, οι δωσίλογοι δημοσιογράφοι της 

Θεσσαλονίκης αφέθηκαν νωρίτερα ή αργότερα ελεύθεροι, ενώ οι καταθέσεις τους 

στη Δίκη έχουν κατά ανεξήγητο τρόπο εξαφανιστεί.  

 

 

 

43Η φυλάκιση του ίδιου όσο και του Τσούρκα είχε να κάνει με τον αντι-βουλγαρικό πατριωτικό αγώνα 

του πρωθυπουργού Τσολάκογλου ο οποίος έθιγε τους Γερμανούς καθώς οι Βούλγαροι είχαν 

προσχωρήσει στον Άξονα.Ο Αλέξης Ωρολογάς φυλακίστηκε επίσης ως δωσίλογος μετά την καταδίκη 

του στην απελευθερωμένη Ελλάδα σε ποινή κάθειρξης 5 ετών.  
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4.2Οι δωσίλογοι του Τύπουμετά τη λήξη του πολέμου. 

 

Εικόνα 64. Άρθρο της εφημερίδας Το Φωςσχετικά με την απόφαση του Ειδικού Δικαστηρίου. Πηγή: 

Κανδυλάκης, 2008: 97 

Με τη λήξη του πολέμου και την αποχώρηση των γερμανικών στρατευμάτων, 

η κληρονομιά της Θεσσαλονικιώτικης εφημεριδογραφίας ήταν δύο ειδών: οι 

προπολεμικές εφημερίδες και ο μυστικός Τύπος. Οι εβραϊκές εφημερίδες από την 

άλλη, παρά την πλούσια ιστορία τους στη Θεσσαλονίκη πριν την Κατοχή,  δεν είχαν 
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πλέον λόγο να εκδίδονται λόγω της εξάλειψης των εβραϊκών πληθυσμών της πόλης 

από του ναζιστές. Πολυάριθμες εφημερίδες εκδόθηκαν τότε  ωστόσο  στις οποίες 

συμμετείχαν οι Τσούρκας, Αδερφοί Ωρολογά και Νίκος Φαρδής είχαν διαγραφεί από 

την Ένωση Συντακτών.  

Εντούτοις, ο Αλέξης Ωρολογάς συνέχισε να αρθρογραφεί ως Αλέκος 

Ωρολογάς μετά την απελευθέρωση της χώρας, καθώς τα κείμενα σε συνέχειες 

φαίνεται πως ήταν αρκετά δημοφιλή. Η εφημερίδα Θεσσαλονίκη δημοσίευε τα γραπτά 

του σε οκτάστηλα υποσέλιδα άρθρα σε εβδομαδιαία βάση, με θέματα σχετικά με τον 

πόλεμο όπως φαίνεται από κάποιους τίτλους τους: «Η Μακεδονία στις φλόγες» 

(Φεβρουάριος-Ιούνιος 1965), «Εμφύλιος Πόλεμος εις την Μακεδονίαν» (Ιούνιος – 

Δεκέμβριος 1965) κ.ά., ενώ την περίοδο του Αυγούστου 1963-1964 έγραφε τα 

οκτάστηλα του σχετικά με μορφές της προπολεμικής Θεσσαλονίκης τα οποία 

θεωρούνται ότι έχουν την αξία της μαρτυρίας (Κανδυλάκης, 2008: 429). Αλλά και ο 

Σπαθάρης, ο οποίος κρίθηκε αθώος, συνέχισε κανονικά την έκδοση της εφημερίδας 

του ενώ οΓιοσμάς από την Τούμπα Θεσσαλονίκης εξέδιδε μεταπολεμικά την 

εφημερίδα Εξόρμησις των Ελλήνων. 

 

4.3 Η Δικτατορία της 4ης Αυγούστου 

 

Εικόνα 65. Η ελληνική σημαία με το σήμα της Δικτατορίας που φέρει πυρσό με φωτιά και την 

ημερομηνία του πραξικοπήματος. Πηγή: Μιχαλόπουλος, 2013. 

Εικόνα 66. Φωτογραφία του Ιωάννη Μεταξά. Πηγή: Μιχαλόπουλος, 2013. 
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Το πολιτικό πλαίσιο της Δικτατορίας της 4ης Αυγούστου είναι ενδεικτικό μιας 

ταραγμένηςπεριόδου της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Η μεσοπολεμική Ελλάδα, η 

οποία έχει χαρακτηριστεί ως «μεταβατική κοινωνία» (Τενεκετζής, 2000:79) μπορεί 

να ειδωθεί ως μια χώρα η οποία ακύρωσε τον κοινοβουλευτισμό και την καθεστωτική 

του λειτουργία, και οδηγήθηκε ως κράτος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 

(Τενεκετζής, 2000:79).    

Κατά τη δικτατορία του Μεταξά η τέχνη δεν έλαβε ολοκληρωτικό χαρακτήρα, 

όπως συνέβη για παράδειγμα στη φασιστική Ιταλία και τη ναζιστική Γερμανία. 

Υπήρξε μια γενική γραμμή περί «ελληνικής» τέχνης, η οποία όμως πιθανόν να μην 

οφείλεται σε καθεστωτική επιταγή και από τα καλλιτεχνικά ρεύματα δεν τέθηκε 

κάποιο κατ’ αποκλειστικότητα στην υπηρεσία του καθεστώτος (Κοντού, 2013). Οι 

λογοτέχνες που αρθρογραφούσαν στο έντυπο όργανο του καθεστώτος Το Νέον 

Κράτος εμφανίζονταν με τα γραπτά τους ταυτόχρονα και σε μη εγκεκριμένα 

περιοδικά της εποχής (Κοντού, 2013). 

Φαντάζει ίσως παράδοξο το γεγονός ότι στα χρόνια της Κατοχής η 

λογοτεχνική παραγωγή άνθισε στην κατεχόμενη Ελλάδα, ωστόσο είναι αλήθεια.  

Παρά τις ακραία δυσμενείς συνθήκες της εποχής, η κάθε μορφής τέχνη έγινε τρόπος 

έκφρασης των ακραίων συναισθημάτων που βίωνε ο υπόδουλος ελληνισμός από τους 

παραγωγούς καλλιτέχνες στο θέατρο, την ποίηση κ.α. ΟΚαζαντζάκης έγραψε μεταξύ 

1941 και 1943 τον διεθνιστικό Ζορμπά, βάλλοντας κατά των εθνικισμών. 

Χαρακτηριστική είναι η ίδρυση του Θεάτρου Τέχνης (1942) από τον Κάρολο Κουν, 

το Θεατρικό Εργαστήρι του από τον Βασίλη Ρώτα, η  μαύρη κωμωδία του Δημήτρη 

Ψαθά "Ιφιγένεια εν Μαύροις" που γράφτηκε αυτή την περίοδο, η «Αντάρα στ’ 

Ανάπλι», του Γιώργου Θεοτοκά (καλοκαίρι του 1942) και άλλα σημαντικά έργα και 

ενδεικτικά των αναζητήσεων της συγκεκριμένης περιόδου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 

Συμπεράσματα έρευνας και επίλογος 

 

Όπως φάνηκε από την ιστορική αναδρομή που επιχειρήθηκε στην αρχή της 

έρευναςγια την εφημεριδογραφία της Θεσσαλονίκης, η περίπτωση της συγκεκριμένης 

πόλης ξεχωρίζει για τα εξής χαρακτηριστικά: επρόκειτο για μια πολυπολιτισμική 

κοινωνία η οποία από την εποχή ήδη της Τουρκοκρατίας έδωσε τον δικό της αγώνα 

προκειμένου να αποκτήσει το δικαίωμα να έχει τον δικό της ημερήσιο Τύπο.  

Από τα πρώτα περιορισμένα προνόμιαπου παραχωρήθηκαν σε Εβραίους και 

Ελληνικής καταγωγής Θεσσαλονίκης μέχρι την ταραγμένη περίοδο της δικτατορίας 

και το έτος 1974, οι πολυάριθμες εφημερίδες της Θεσσαλονίκης γνώρισαν τη 

λογοκρισία, τον εξονυχιστικό έλεγχο, την πλήρη εξάρτηση από την προπαγάνδα του 

κατακτητή αλλά και την αντιστασιακή δράση, την μυστική έκδοση και διακίνηση των 

φύλλων τους, τη συμμετοχή στον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα, ξεχωρίζοντας για 

τον μεγάλο αριθμό εκδόσεων σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. 

Ανάμεσά τους εφημερίδες και περιοδικά εβραϊκά, τούρκικα και ελληνικά 

άφησαν την ανεξίτηλη σφραγίδα τους στην παράδοση του Τύπου, αποκαλύπτοντας 

μια τελείως διαφορετική πραγματικότητα, πολυπολιτισμική, πολύπλευρη και 

δυναμική σε σχέση με το σήμερα της Θεσσαλονίκης. 

Ωστόσο, καμία σελίδα δεν ήταν πιο «μαύρη» για την ιστορία της 

εφημεριδογραφίας από ότι αυτή της πλήρους υποταγής των Ελλήνων δημοσιογράφων 

στα ζητούμενα του κατακτητή. Την περίοδο αυτή σηματοδοτέι η έκδοση της Νέας 

Ευρώπηςαμέσως μετά την είσοδο των Γερμανών στη Θεσσαλονίκη και κατόπιν η 

συνένωσή της με την Απογευματινή.  

Οι δύο αυτές εφημερίδες δημοσίευαν κάτω από το άγρυπνο μάτι της 

λογοκρισίας και τις εντολές του κατακτητή προπαγανδιστικές ειδήσεις, οι οποίες 

στόχευαν να κάμψουν την ψυχολογία και το φρόνημα των αναγνωστών, 

κατορθώνοντας να καταστήσουν ακόμη πιο δύσκολες τις συνθήκες διαβίωσης για τον 

πληθυσμό της Θεσσαλονίκης. 

Και ενώ ορισμένοι δημοσιογράφοι επέλεξαν το δρόμο της ανεργίας και της 

ανέχειας, της πατριωτικής δράσης μέσω του μυστικού Τύπου ή ακόμη να 

διακινδυνεύσουν τη ζωή τους βάζοντας την υπογραφή τους στο μυστικό πρωτόκολλο 

με το οποίο δήλωναν την άρνηση τους να θέσουν τον εαυτό τους στην υπηρεσία των 



149 
 

Ναζί, κάποιοι άλλοι την ίδια στιγμή εκθείαζαν τις αρετές τους ναζισμού 

διαστρεβλώνοντας την αλήθεια και διαδίδοντας με κάθε τρόπο το πνεύμα του 

αντισημιτισμού. 

 Οι δύοδωσιλογικές εφημερίδες δημοσίευσαν αναρίθμητααντι-αγγλικά άρθρα, 

χρεώνοντας στους μαυραγορίτες την αποκλειστική ευθύνη για την άνοδο του 

πληθωρισμού και αποκρύπτοντας την αλήθεια για την ευθύνη των Γερμανών στα 

δεινά του ελληνισμού. Παράλληλα στις σελίδες τους που αποτέλεσαν το θέατρο του 

πολέμου, τονισμένο κάποτε με δίχρωμο μαύρο και κόκκινο μελάνι, συμπεριέλαβαν  

φασιστικής ιδεολογίας άρθρα, αντισημιτική προπαγάνδα, διαστρεβλωμένα πολιτικά 

νέα και πολεμικές εξελίξεις αλλά και προσφιλή θέματα της επικαιρότηταςγια την 

εποχή, αναγγελίες αρραβώνων, κηδειών και μνημοσύνων,ανακοινώσεις εμπορικού 

ενδιαφέροντος, διακηρύξεις, ωράρια λειτουργίας της αγοράς, πληροφορίες για 

συσσίτια και διανομή ειδών πρώτης ανάγκης. Έτσι, οι κανονισμοίκαι οι 

απαγορεύσειςπου έθεσαν οι κατακτητές όπως οι ώρες κυκλοφορίας, δημοσιεύθηκαν 

σε λιτά κείμενα και ανακοινωθέντα, όπου η σκληρή και κωδικοποιημένη γλώσσα 

μετέφερε το κλίμα τρομοκρατίας στους αναγνώστες,  

Σταδιακά αυτού του τύπου οι δημοσιεύσεις διανθίστηκαν με πιο ελαφρού 

περιεχομένου άρθρα, ευφυολογήματα και λογοτεχνικά έργα τα οποία και πάλι δεν 

ξέφυγαν από τη λογοκρισία. 

Σχετικά με την επιλογή των δωσίλογων δημοσιογράφων, άξιο απορίας είναιτο 

γεγονός πώς τον ίδιο χώρο συνυπήρχαν τόσο διαφορετικά είδη ανθρώπων και 

συνειδήσεων ώστε να επιβιώνουν τα δύο αυτά άκρα μέσα στα γεωγραφικά όρια μιας 

μικρής σχετικά πόλης, μέσα στις ίδιες ιστορικές συγκυρίες του πολύπαθου ελληνικού 

λαού, και πολύ περισσότερο εντός του χώρου της δημοσιογραφίας.  

Συνειδητοποιεί τελικά κανείς τη μεγάλη δύναμη του Τύπου τότε που ήταν το 

βασικότερο μέσον ενημέρωσης και σε μεγάλο βαθμό διάπλασης συνειδήσεων, μια 

δύναμη τόσο μεγάλη που επεδίωξε με κάθε μέσον να ελέγξει και να χειραγωγήσει ο 

κατακτητής. 

Τολμώντας μία μεταφορά των παραπάνω νοημάτων στο σήμερα, που η κοινή 

γνώμη βάλλεται από παντού με τις αναρίθμητες πληροφορίες που της προτάσσουν τα 

διάφορα μέσα (διαδίκτυο, τηλεόραση κ.τ.λ.) αντιλαμβάνεται κανείςπόσο πραγματικά 

μεγάλη δύναμη έχει η πληροφόρηση σε σχέση με τα βασικά υπαρξιακά ερωτήματα: 

ποιοι είμαστε, σε τι και πόσα από αυτά που διαβάζουμε καθημερινά πιστεύουμε και 

ποιον τελικά εξυπηρετούμε. 
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Η Νέα Ευρώπη με τη συμβολή των Ελλήνων του δωσιλογισμού και της 

διαφθοράς, συνέβαλλε στην μεγιστοποίηση της ηττοπάθειας των Ελλήνων, στην 

καλλιέργεια μίσους απέναντι τους Εβραίους, και γενικότερα οδήγησε το 

υποσιτισμένο έθνος στην απελπισία, την παραπληροφόρηση και τον σκοταδισμό, 

όπως φάνηκε από το είδος και τον προσανατολισμό της αρθρογραφίας. 

Πιστοί στις αρχές του ναζισμού, καλούσαν τους Έλληνες να εργαστούν στα 

εργοστάσια της Γερμανίας εκθειάζοντας τον Γερμανό εργάτη και δημοσιεύοντας τη 

λίστα με τα έξοδα του νοικοκυριού, την ίδια στιγμή που οι άνθρωποι πέθαιναν στην 

Ελλάδα από την πείνα. 

Κινούμενα στο ίδιο μοτίβο, οι φωτογραφίες και τα άρθρα του δωσιλογικού 

Τύπου έχτιζαν εάν παρωχημένο πρότυπο της Ευρωπαίας γυναίκας η οποία είναι 

αφιερωμένη ως νοικοκυρά στην οικογένεια της, ενώ στην καλύτερη περίπτωση είναι 

καλλιτέχνης με κλασικής παιδείας είτε ένθερμη ναζίστρια. Εντύπωση όμως 

προκάλεσε και η περίπτωση της Σίτσς Καραϊσκάκη, απογόνου του ήρωα της 

Επανάστασης, η οποία πραγματοποίησε τεράστια ιδεολογική στροφή από τον 

μαρξισμό στον ναζισμό και αφιερώθηκε λογοτεχνικά στον τελευταίο. 

Αντίστοιχα διαμόρφωναν τα κατοχικά έντυπα και την εικόνα του παιδιού, 

πλήττοντας το ηθικό του λαού, την εικόνα ενός καλοντυμένου και 

καλοαναθρεμμένου αγγέλου για τη Γερμανία, την ίδια στιγμή που στην Ελλάδα τα 

παιδιά υποσιτίζονταν και λιμοκτονούσαν. 

Η εικόνα των Ελλήνων και οι κακουχίες που έζησαν συχνά διαστρεβλώθηκαν 

από τους δημοσιογράφους οι οποίοι μέσα από τα χρονογραφήματά τους περιέγραφαν 

μια κατάσταση εντελώς διαφορετική από την υπάρχουσα, δηλαδή διαπίστωναν δήθεν 

άνοδο του βιοτικού επιπέδου και σημείωναν ότι η όψη των συμπολιτών τους είχε 

αλλάξει προς το καλύτερο, την ίδια στιγμή που οι εκατόμβες θυμάτων από την 

έλλειψη των αγαθών ήταν η πραγματικότητα. 

Τα δε πολεμικά γεγονότα, διερχόμενα το φίλτρο της λογοκρισίας, 

παρουσιάζονταν με την ξύλινη γλώσσα του στρατού στο αναγνωστικό κοινό με τρόπο 

που να υμνούν τις δυνάμεις του Άξονα για το θάρρος, την οργάνωση και την 

προσήλωσή τους στον αγώνα τους, αποκρύπτοντας πολλές φορές στοιχεία που 

αποδείκνυαν λάθος χειρισμούς και ελλείψεις (π.χ. βύθιση του Βίζμαρκ) 

μετατρέποντας την ήττα σε ύμνο της πολεμικής δύναμης της Γερμανίας. 

Δεν θα πρέπει να παραληφθεί στο σημείο αυτό η αναφορά στις 

πατερναλιστικές μορφές της εποχής, με εξέχον πρότυπο τον Αδόλφο Χίτλερ, ομιλίες 
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και δηλώσεις του οποίου δημοσιεύονταν συχνά υπό τις οδηγίες του Γερμανικού 

Γραφείου Τύπου.  

Αντίστοιχα όμως η ίδια λογική χρησιμοποιήθηκε από τους Έλληνες 

δημοσιογράφους οι οποίοι ακόμη κι όταν έγραφαν λογοτεχνικές κριτικές φρόντιζαν 

να εμμένουν στην εικόνα κάποιου λογοτέχνη, και λιγότερο στις αρετές του έργου του, 

εφόσον αυτή μπορούσε να συνδεθεί με τα ιδανικά του Ναζισμού. Το πατριωτικό 

φρόνημα και τα στοιχεία της προσωπικότητας των λογοτεχνών, συνήθως παλιότερων, 

που μπορούσαν να ενταχθούν στο πνεύμα της Γερμανικής Ναζιστικής νοοτροπίας 

τονίστηκαν στον υπέρτατο βαθμό, ενώ η πραγματική αξία του έργου τους διέφευγε 

του γράφοντα: ο Παπαδιαμάντης, ο Κωστής Παλαμάς αλλά και λιγότερο σημαντικοί 

λογοτέχνες έγιναν ξαφνικά πρότυπα προς μίμηση, ενώ λοιδορήθηκε κάθε 

προοδευτική φωνή όπως αυτή του Καβάφη, σε ένα πνεύμα μίσους, συνοδευόμενου με 

κάθε είδος ρατσισμού και διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της ομοφοβίας. 

Τα λοιπάκατοχικά λογοκριμένα έντυπα, συνεχίζοντας την ίδια παράδοση, 

βομβάρδιζαν με του ίδιου τύπου δημοσιεύματα το αναγνωστικό κοινό και εισήγαγαν 

τα άνευ περιεχομένου μυθιστορήματα τους σε συνέχειες. Το περιοδικό Νέοι Καιροί, 

ασχολήθηκε με τη μόδα, τα ευφυολογήματα και τον έρωτα ζωγραφίζοντας την εικόνα 

ενός ανέμελου έθνους, κάτι που φυσικά απήχε πολύ από την πραγματικότητα. 

Η αξιόλογη λογοτεχνική παραγωγή της περιόδου από τους μεγάλους ποιητές 

και λογοτέχνες όπως ο Ελύτης και ο Μυριβήλης, ουδεμία σχέση έχει φυσικά με τα 

γλυκερά μυθιστορήματα της βυζαντινής εποχής τα οποία κλήθηκαν να γράψουν οι 

δωσίλογοι αρθρογράφοι προκειμένου να γεμίσουν τις σελίδες της Νέας Ευρώπης (π.χ. 

οι τρεις Δούκισσες του Πλαταμώνα), γεμάτα διαλόγους, περιγραφές αντικειμένων και 

γενικότητες σχετικά με στρατιωτικές επιχειρήσεις ο οποίες τυχαία δήθεν συνάδουν με 

το κενό θρησκευτικό φρόνημα, την προσήλωση την εργασία και την απόλυτη 

υποταγή στον μονάρχη, όπως ακριβώς και στον ναζισμό.  

Καταλήγοντας, λογοτεχνικά οι αρθρογράφοι, λιγότερο είτε περισσότερο 

ικανοί και οξυδερκείς, αναλώθηκαν σε ανούσια χρονογραφήματα και ψευδο-ιστορικά 

μυθιστορήματα, αποφεύγοντας διακριτικά να αναφερθούν στις παρούσες για την 

εποχή σκληρές και δύσκολες συνθήκες, πολλές φορές επιχειρώντας υποκριτικά 

ψυχολογικές ενδοσκοπήσεις των πρωταγωνιστών των γραπτών τους, είτε 

σχολιάζοντας και αναμασώντας «καθωσπρέπει» ερωτικές ιστορίες και ρομαντικούς 

συνειρμούς χωρίς βάθος και γνησιότητα. 
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Δεν έλειψαν, από την άλλη, οι περιπτώσεις που ανάμεσα στις ανούσιες αυτές 

γραφές οι δημοσιογράφοι υπονοούν νοήματα αντίθετα των προφανών, αναφέροντας 

λέξεις και φράσεις που παραπέμπουν στην ελπίδα και την ελευθερία, ενέργειες που 

γινόντουσαν αντιληπτές από τους αναγνώστες μα ξέφευγαν τη λογοκρισία. Αυτή η 

ανάγνωση των εφημερίδων πίσω από τις γραμμές, αποτέλεσε σίγουρα μια σημαντική 

πτυχή της ιστορίας του Τύπου η οποία δεν μπορεί να αποτυπωθεί πουθενά αλλού 

εκτός από τις καρδιές των ανθρώπων της εποχής. 

Οι ίδιοι οι δωσίλογοι δημοσιογράφοι, συχνά υπογράφοντας με αρχικά του 

ονοματεπώνυμού τους είτε με διάφορα ψευδώνυμα, κάλυψαν κατά ένα μέρος το 

δημοσιογραφικό προφίλ τους. Εντούτοις, δεν είναι απίθανο την εποχή εκείνη να ήταν 

γνωστό ποιος υπογράφει με ποιο όνομα (π.χ. ο Πέτρος Ωρολογάς υπέγραφε και ως 

Πέτρος Φωτεινός). 

Όλα αυτά τα μέσα και τα τεχνάσματα, δεδομένης της δύναμης που είχε ο 

Τύπος και οι εκπρόσωποί του, είχαν ποικίλα αρνητικά αποτελέσματα που 

σχολιάστηκαν στις σελίδες αυτής της έρευνας, με ποικίλες πλευρές ως προς το κλίμα, 

την ενημέρωση και την υποσκέλιση του ελληνισμού και του αγώνα που έδινε να 

κρατηθεί στη ζωή. 

Πολλοί Έλληνες πήραν το δρόμο για τα εργοστάσια της Γερμανίας την ίδια 

στιγμή που οι Γερμανοί καταδυνάστευαν τον ελληνικό λαό, νικημένοι από την πείνα 

κι την ανεργία, παρασυρόμενοι ίσως από τα όσα υπόσχονταν τα σχετικά με τη ζωή 

και την εργασία στη Γερμανία άρθρα.  

Υπήρξαν επίσης και οι περιπτώσεις των γυναικών οι οποίες στάθηκαν δίπλα 

στους Γερμανούς στηρίζοντας την εφημεριδογραφία υπό τον έλεγχό τους είτε με 

μεταφράσεις είτε γράφοντας τα δικά τους άρθρα, παρότι αυτά ήταν σπάνια και ο 

κλάδος της δημοσιογραφίας των κατοχικών εντύπων ήταν πλήρως 

ανδροκρατούμενος, όπως προέκυψε από τις υπογραφές - όπου αυτές υπήρχαν. 

Επιπλέον, ξενίζει η ηθική που εκφράζουν αυτές οι δημοσιεύσεις: μια στείρα 

χωρίς νόημα προσκόλληση στα θρησκευτικά πρότυπα και προστάγματα, η συχνή 

αναφορά στον πατριωτισμό ο οποίος μόνο σε σχέση με την πλήρη υποδούλωση στην 

Γερμανία νοάται, η αξία της αδιάκοπης εργασίας είναι τα χαρακτηριστικά αυτής της 

δήθεν ηθικής η οποία μεταχειρίζεται την καθαρεύουσα ώστε να γίνει ακόμα πιο 

ανούσια. Προς υποστήριξη αυτής της ηθικής, τα δημοσιεύματα καταφέρονται 

εναντίον των εβραίων, των ομοφυλόφιλων, των ανήθικων- ελαφρών ηθών γυναικών, 

των αντιφρονούντων. 
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Αυτά ήταν τα έργα και τα αποτελέσματα των δωσίλογων δημοσιογράφων, τη 

στιγμή που άλλοι συνάδελφοι τους προσχώρησαν στον αντιστασιακό Τύπο, όπου η 

αρθρογραφία είχε μια τελείως διαφορετική δυναμική, στοχεύοντας στην εξύψωση του 

ηθικού και τη διατήρηση της ελπίδας για απελευθέρωση.  

Αυτό βέβαια που είναι δύσκολο να διαπιστωθεί είναι η στάση του 

αναγνωστικού κοινού και πώς αυτή μεταβλήθηκε καθώς μεταβάλλονταν η πολεμική 

κατάσταση. Αναρωτιέται κανείς πόσο σοβαρά έπαιρνε τα δημοσιεύματα ο ελληνικός 

λαός και ποια μερίδα του υποστήριζε ή καθησυχαζόταν με τα όσα γράφονταν; Κατά 

πόσο η λογοτεχνική παραγωγή λειτουργούσε παρηγορητικά, σαν ένας τρόπος 

διαφυγής για τον μέσο αναγνώστη;Πώς εξέλαβε το αναγνωστικό κοινό τη σταδιακή 

αλλαγή στη θεματογραφία των εφημερίδων και κατά πόσο συνήθισαν οι επιζώντες τις 

συνθήκες της Κατοχής; Πόσο επαναπαύτηκαν στις καταστάσεις και κατά πόσο 

«ξεχνιόντουσαν» ή διασκέδαζαν με τις χαμηλής λογοτεχνικής αξίας συνέχειες που 

δημοσιεύονταν στα έντυπα της εποχής; 

Τα ονόματα που πρωτοστάτησαν στον κατοχικό Τύπο με όνομα και υπογραφή 

είναι αυτά των Παπαστρατηγάκη, με πολιτικού και πολεμικού περιεχομένου άρθρα 

της επικαιρότητας, το Ξενοφώντα Γιοσμά, του Πέτρου Ωρολογά, ο οποίος πολλές 

φορές δημοσίευε κάτω από διάφορα ψευδώνυμα, του Αρίστου Χασήρ 

(Χασιρτζόγλου), με τα άρθρα του στα πρωτοσέλιδα του Κατοχικού Τύπου να 

τάσσονται υπέρ της επικράτησης του Άξονα, του Ν. Καμμωνά. Πολυάριθμοι όμως 

δημοσιογράφοι συνέγραψαν και δημοσίευσαν άρθρα ενάντια στην προηγούμενη 

ιδεολογία τους είτε ενάντια στην ίδια τους την πατρίδα στην ίδια εφημερίδα, των 

οποίων τα ονόματα δεν έχουν γίνει γνωστά, όπως των τυπογράφων, τεχνιτών και 

λοιπού προσωπικού που συνεισέφερε σιωπηλά στην έκδοση των δωσιλογικών 

εντύπων, αφήνοντας ποικίλα ερωτήματα τα οποία είναι αδύνατον να απαντηθούν και 

κυρίως να ποσοτικοποιηθούν σήμερα λόγω της χρονικής απόστασης από την εποχή 

της Γερμανικής Κατοχής αλλά και λόγω της έλλειψης στοιχείων μετά την εφαρμογή 

της λογοκρισίας την ίδια περίοδο.Άγνωστο επίσης παραμένει πόσοι ακόμη 

εξυπηρέτησαν ως μεταφραστές τα συμφέροντα του Άξονα καθώς δεν υπάρχουν 

σήμερα επαρκή στοιχεία, λίστες προσωπικού και συνεργατών και ονόματα, ενώ 

λείπει και η γνώση σχετικά με το κάτω από τι είδους απειλές αναγκάστηκαν να 

συγγράψουν αντιμασωνικά άρθρα ενώ ήταν μασώνοι, άρθρα εναντίον του 

«μπολσεβικισμού» ενώ ήταν κομμουνιστές κτλ.  
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Μέσα από την καταγραφή των πληροφοριών σχετικά με τη Δίκη των 

Δωσίλογων αλλά και τα βιογραφικά στοιχεία των δημοσιογράφων, προκύπτει 

σίγουρα ότι καθένας τους έφερε διαφορετικής βαρύτητας ευθύνη: άλλοι 

εξυπηρέτησαν τα γερμανικά συμφέροντα βάση της ιδεολογίας τους την οποία 

αμετανότητα συνέχισαν να υποστηρίζουν και μεταπολεμικά (π.χ. Γιοσμάς), ενώ άλλοι 

φαίνεται ότι «λύγισαν» υπό την απειλή τη ζωής τους.  

Υπήρξαν αντίστοιχα περιπτώσεις που ορισμένοι πλούτισαν οικειοποιούμενοι 

τις περιουσίες των Εβραίων της πόλης που τόσο εξύβρισαν μέσα τα άρθρα που 

έγραφαν είτε ενέκριναν, ενώ άλλοι, παρόλο που συντέλεσαν στο έργο της κατοχικής 

εφημεριδογραφίας, δεν έγιναν ποτέ αρεστοί στους Γερμανούς και έχασαν τις 

περιουσίες τους (π.χ. Σπαθάρης). Ούτε βέβαια περιπτώσεις λογοτεχνών, όπως αυτές 

των Χασηρτζόγλου ή Ωρολογά, θα πρέπει να θεωρούνται άμοιρες ευθυνών με βάση 

τα όσα προκάλεσε η λογοτεχνική τους δράση την εποχή εκείνη. Ωστόσο, οι 

συγκεκριμένοι δημοσιογράφοι συνέχισαν σε πολλές περιπτώσεις να αρθρογραφούν 

μετά την αποχώρηση των Γερμανών, και έτσι ως λογοτέχνες αλλά κι ως 

προσωπικότητες έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους στην ιστορία της πόλης. 

Στη ροή της εργασίας αυτής παρουσιάστηκε το λογοτεχνικό έργο των 

δημοσιογράφων- λογοτεχνών μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα κειμένων με την 

αυτούσια παράθεσή τους. Εντοπίστηκαν έτσι οι αδυναμίες τους: έργα φλύαρα, 

αυτάρεσκα, στρατευμένα, γλυκερά και φλύαρα, που χαρακτηρίζονται από την 

περιορισμένη αυθεντικότητα, προδίδουν τη φιμωμένη δράση των λογοτεχνών οι 

οποίοι γράφοντας τα χρονογραφήματα ή τα μυθιστορήματά τους περισσότερο 

έβλαψαν παρά προσέφεραν στον τόπο και τον ελληνικό λαό. Και όμως, συνεχίζουν 

να θεωρούνται εκπρόσωποι της λογοτεχνικής παραγωγής της εποχής τους μαζί με 

μεγάλα ονόματα της αυθεντικής λογοτεχνίας. 

Κλείνοντας την παρούσα έρευνα, ιδιαίτερη μνεία όμως πρέπει να γίνει για το 

τιτάνιο έργο της ψηφιοποίησης των εφημερίδων το οποίο επέτρεψε την ολοκλήρωση 

της παρούσας έρευνας όσο και αντίστοιχων εργασιών και μελετών. Θα πρέπει, τέλος, 

να ειπωθεί ότι, όπως πολύ εύστοχα επισημαίνει ο Κανδυλάκης (2008:96) : 

… εκείνη την εποχή δεν υπήρχε ούτε η δυνατότητα της αναπαραγωγής των 

εντύπων, ούτε η προσφορά χαρτιού, ούτε η διάθεση για να διατηρηθεί η μνήμη των 

ανθρώπων. 



155 
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Ανυπόγραφο Άρθρο, (1932). Αύριον Αρχίζει εις Βέρροιαν η Δίκη της Εθνικής 

Ενώσεως Ελλάς και της ‘Μακεδονίας’ δια τα Γνωστά Εβραϊκά Επεισόδια. URL: 

http://efimeris.nlg.gr/ns/pdfwin.asp?c=124&dc=1&db=4&da=1932 Μακεδονία . 

Αναστασιάδης, Γ.(2009). Λογοτεχνικές αναφορές στον κατοχικό Τύπο της 

Θεσσαλονίκης, στο: Εθνική αντίσταση 1941-1944. Ο παράνομος Τύπος στη Βόρεια 

Ελλάδα [Πρακτικά ημερίδας], επιμ.: Γιάννης Κοτσιφός, Θεσσαλονίκη: Μορφωτικό 

Ίδρυμα Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας - Θράκης: 200-207. 

Αναστασιάδης, Χρ. (1995). Εφημερίδες της Θεσσαλονίκης Στοιχεία για την πολιτική 

ιστορία και την ταυτότητα του Τύπου της πόλης στο: Αφιέρωμα, Ιστορία του Τύπου 

της Θεσσαλονίκης από την έκδοση του «Eρμή» έως τις σύγχρονες εφημερίδες, σελ. 7-8. 

Αργυρίου, Α. (2003). Ιστορία της ελληνικής λογοτεχνίας και η πρόσληψή της στους 

δύστηνους καιρούς (1941-1944), τόμος Γ΄, Καστανιώτης, Αθήνα. 

Αυγέρη, Θ.(2012). Η δολοφονία Λαμπράκη στον Τύπο της Θεσσαλονίκης, 

Διπλωματική Εργασία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή 

Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων 

Μαζικής Επικοινωνίας. 

Βαφόπουλος, Γ. (1971). Σελίδες αυτοβιογραφίας, τόμος Β΄, Αθήνα: Βιβλιοπωλείον 

της «Εστίας». 

Βαρών- Βασάρ, Ο. (2005). Ο παράνομος Τύπος των νέων στην Κατοχή (1941-1944) 

στο ο Ελληνικός Τύπος 1784 ως σήμερα, ιστορικές και θεωρητικές προσεγγίσεις,  

Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου, Αθήνα, 23-25 Μαίου 2002, Υπουργείο Τύπου και 

MME, Γενική Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού και Ινστιτούτο Νεοελληνικών 

Ερευνών / EIE, Αθήνα. 

Βρούτση, Ι. (2015). Νεοελληνικό χρονογράφημα: η γέννηση και η διαμόρφωση ενός 

λογοτεχνικού είδους στον κόσμο του Τύπου, διδακτορική διατριβή, Αθήνα: Εθνικό και 

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο,  

Δεληγιώργης, Γ. (1965). Η πρόβλεψις της αμνηστίας και οι εφαρμογές της εν τη 

Ελληνική Επικράτεια, Αθήνα: εκδ. Εστία. 

Δορδανάς, Σ. (2009). «Ο εχθρός με την πένα»: Η δίκη των δημοσιογράφων της Νέας 

Ευρώπης και Απογευματινής, Εθνική Αντίσταση 1941-1944 - Ο παράνομος Τύπος 

http://ikee.lib.auth.gr/search?f=faculty&p=%22%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE%20%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CF%8E%CE%BD%2C%20%CE%A4%CE%BC%CE%AE%CE%BC%CE%B1%20%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1%CF%82%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%9C%CE%AD%CF%83%CF%89%CE%BD%20%CE%9C%CE%B1%CE%B6%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82%22&sc=1&ln=el
http://ikee.lib.auth.gr/search?f=faculty&p=%22%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE%20%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CF%8E%CE%BD%2C%20%CE%A4%CE%BC%CE%AE%CE%BC%CE%B1%20%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1%CF%82%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%9C%CE%AD%CF%83%CF%89%CE%BD%20%CE%9C%CE%B1%CE%B6%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82%22&sc=1&ln=el
http://ikee.lib.auth.gr/search?f=faculty&p=%22%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE%20%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CF%8E%CE%BD%2C%20%CE%A4%CE%BC%CE%AE%CE%BC%CE%B1%20%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1%CF%82%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%9C%CE%AD%CF%83%CF%89%CE%BD%20%CE%9C%CE%B1%CE%B6%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82%22&sc=1&ln=el
http://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/37843
http://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/37843


156 
 

στη Βόρεια Ελλάδα, Η Έκθεση Ντοκουμέντων. Στο: Τα Πρακτικά της Ημερίδας31 

Ιανουαρίου 2009Ο Τύπος της Βόρειας Ελλάδας στην Κατοχή, Μορφωτικό Ίδρυμα 

Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας- Θράκης Δρουμπούκη, 

Ά.Μ.,Χανδρινός, Ι., Μήτος, Β. (2014). Η Θεσσαλονίκη κατά τη γερμανική Κατοχή. 

Συλλογή φωτογραφιών Βύρωνα Μήτου,  Αθήνα: ΠΟΤΑΜΟΣ. 

Δορδανάς, Σ. (2006). Έλληνες εναντίον Ελλήνων. Ο κόσμος των ταγμάτων ασφαλείας 

στην κατοχική Θεσσαλονίκη 1941 – 1944. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.  

Δρούλια, Λ. (επιμ.). (2005). Ο Ελληνικός Τύπος 1784 ως σήμερα Ιστορικές και 

Θεωρητικές Προσεγγίσεις, Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου, Αθήνα, 23-25 Μαίου 2002, 

Υπουργείο Τύπου και MME, Γενική ΓραμματείαΑποδήμου Ελληνισμού και 

Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών / EIE, Αθήνα. 

Δώσσας, Γ. Μ. (1993). Ο Τύπος και  η πολιτική ιστορία της Θεσσαλονίκης, 

ΠρακτικάΟμιλίαςΗ νεότερη Ιστορία της Θεσσαλονίκης, και ο Τύπος, εκδήλωση του 

Δ.Θ. και της Εθνικής Τραπέζης, σελ. 29-47, Θεσσαλονίκη.  

ΕΠΛΜ, (1981). Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος ΛαρούςΜπριτάνικα, LibrairieLarousse, 

EncyclopeadiaBritannica,  Αθήνα: Πάπυρος, 

ΕΣΗΕΑ, (2012). Λογοκρισία- Λογοκλοπή. Αθήνα: Έκδοση Μορφωτικού Ιδρύματος 

της ΕΣΗΕΑ. 

Ζαφείρης, Χ. (2019). Ο παράνομος Τύπος στη Βόρεια Ελλάδα, Εθνική Αντίσταση 

1941-1944 : η έκθεση ντοκουμέντων. Στο: Πρακτικά της ημερίδας / Μορφωτικό 

Ίδρυμα Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης, (επιμ.) 

Γιάννης Κοτσιφός. 

Ζαχαρόπουλους, Κ. (2020). Η ζωντανή ιστορία του ραδιοφώνου στη Θεσσαλονίκη, 

Parallaxi, https://parallaximag.gr/thessaloniki/chartis-tis-polis/zontani-istoria-tou-radiofonou-

stin-thessalonik. 

Θεοδωρίδης, Χ. (1980). Ο χειμώνας του 1941-42. Χρονικό της κατοχής, Αθήνα: 

Κέδρος. 

Ιωάννου, Γ. (1978). Εις τόπον λεγόμενον λιθόστρωτον… ,Το δικό μας αίμα, Αθήνα: 

Ερμής.. 

http://www.potamos.com.gr/index.php?route=product/author&author_id=255
http://www.potamos.com.gr/index.php?route=product/author&author_id=255
http://www.potamos.com.gr/index.php?route=product/author&author_id=256
http://www.potamos.com.gr/μητος-βυρωνας


157 
 

Καραϊσκάκη, Σ. (…).Επιστολή της 14 Ιουνίου 1969, Αρχείο Στρατή Δούκα, αρ.5, φάκ. 

5.2, Ε. Λ. Ι. Α. 

Καζαντζής, Τ. (1986). Η λογοτεχνία τής Θεσσαλονίκης, Σενάριο τηλεοπτικού 

ντοκιμαντέρ που γυρίστηκε στη Θεσσαλονίκη με την ευκαιρία των 2.300 χρόνων τής 

πόλης,  Ο  Πολίτης, Τρίμηνη επιθεώρηση · τεύχος 71 · Ίαν.- Μαρτ., Θεσσαλονίκη. 

Κανδυλάκης, Μ. (2008). Περίοδος της Τουρκοκρατίας, H σημαντική και καθοριστική 

συμβολή των ελληνόφωνων εφημερίδων στην εθνική αφύπνιση. Στο Αφιέρωμα, 

Ιστορία του Τύπου της Θεσσαλονίκης - Aπ’ την έκδοση του «Eρμή» έως τις σύγχρονες 

εφημερίδες, σελ. 7-8. 

Καστρινάκη, Κόκορης, Δ. (2015). Μια ναζιστική εφημερίδα στη Θεσσαλονίκη: Νέα 

Ευρώπη, 1941-1944, Θέσεις, Τεύχος 133, περίοδος: Οκτώβριος – Δεκέμβριος. 

Κοντού, Γ. (2013).  Η πολιτική και κοινωνική ιδεολογία της 4ης Αυγούστου και ο 

τρόπος με τον οποίο αυτή επηρέασε την εκπαίδευση και τη νεολαία (Ε.Ο.Ν.), 

Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα 

Ιστορίας και Αρχαιολογίας.Διαθέσιμο στο 

https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/bitstream/123456789/5541/1/%ce%94.%ce%94.-

%20%ce%9a%ce%9f%ce%9d%ce%a4%ce%9f%ce%a5%20%ce%93%ce%95%ce%a

9%ce%a1%ce%93%ce%99%ce%91.pdf 

Κουζινόπουλος, Σ. (2005). Ο Τύπος της αντίστασης στη βόρειο Ελλάδα στο: Ο 

Ελληνικός Τύπος 1784 ως σήμερα, Ιστορικές και Θεωρητικές προσεγγίσεις, 

Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου, Αθήνα, 23-25 Μαΐου 2002, Υπουργείο Τύπου και 

MME, Γενική Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού και Ινστιτούτο Νεοελληνικών 

Ερευνών / EIE, Αθήνα. 

Καρυωτάκης, Μ.-Α. (2016). Η απεικόνιση των Εβραίων στην εφημερίδα 

«Μακεδονία» την περίοδο 1945 – 1948 [Μέρος Γ΄], Fractal, 

https://www.fractalart.gr/i-apeikonisi-twn-evraiwn-stin-efimerida-makedonia-tin-

periodo-1945-1948-meros-c/ 

 

Κόκορης, Δ. (2015). Μια ναζιστική εφημερίδα στη Θεσσαλονίκη: Νέα Ευρώπη, 

1941-1944, Θέσεις, Τεύχος 133, περίοδος: Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2015. 

 

https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/bitstream/123456789/5541/1/%ce%94.%ce%94.-%20%ce%9a%ce%9f%ce%9d%ce%a4%ce%9f%ce%a5%20%ce%93%ce%95%ce%a9%ce%a1%ce%93%ce%99%ce%91.pdf
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/bitstream/123456789/5541/1/%ce%94.%ce%94.-%20%ce%9a%ce%9f%ce%9d%ce%a4%ce%9f%ce%a5%20%ce%93%ce%95%ce%a9%ce%a1%ce%93%ce%99%ce%91.pdf
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/bitstream/123456789/5541/1/%ce%94.%ce%94.-%20%ce%9a%ce%9f%ce%9d%ce%a4%ce%9f%ce%a5%20%ce%93%ce%95%ce%a9%ce%a1%ce%93%ce%99%ce%91.pdf
https://www.fractalart.gr/i-apeikonisi-twn-evraiwn-stin-efimerida-makedonia-tin-periodo-1945-1948-meros-c/
https://www.fractalart.gr/i-apeikonisi-twn-evraiwn-stin-efimerida-makedonia-tin-periodo-1945-1948-meros-c/


158 
 

(Χωρίς όνομα συγγραφέα), (1966). Απολογείται ο στρατηγός Μήτσου, αφού 

προηγήθη ο Ξεν. Γιοσμάς, Ελευθερία:σελ. 5. 13 Δεκεμβρίου 1966. Ανακτήθηκε στις 

17 Δεκεμβρίου 2019http://efimeris.nlg.gr/ns/pdfwin.asp?c=64&dc=13&db=12&da=1966 

Καρυωτάκης, Μ.-Α. (2016) «Η απεικόνιση των Εβραίων στην εφημερίδα 

‘Μακεδονία’ την περίοδο 1945 – 1948» [Μέρος Γ΄]. Ανάρτηση: 

2/11/2016,https://www.fractalart.gr/i-apeikonisi-twn-evraiwn-stin-efimerida-

makedonia-tin-periodo-1945-1948-meros-a/, Ανακτήθηκε 10 Δεκεμβρίου 2019. 

Καστρινάκη,  Α. (2015). Η λογοτεχνία στη δεκαετία 1940-1950, Εθνικό Μετσόβιο 

Πολυτεχνείο, Αθήνα. 

Κοτσιφός, Γ, (2012). Μεγάλα γεγονότα στον καθρέφτη του Τύπου, Θεσσαλονίκη 1912-

2012, Μορφωτικό Ίδρυμα Ένωσης Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Μακεδονίας- 

Θράκης, Θεσσαλονίκη.  

Κρασανάκης, Α. (2005). Μαθήματα Λογοτεχνίας και Ρητορικής, Αθήνα, Εκδόσεις «Η 

ΔΙΚΤΗ».  

Κρασανάκης, Α. (2016). Ελληνική Λογοτεχνία και Ρητορική, Αθήνα,Εκδόσεις 

«ΑΘΗΝΑ».http://www.krassanakis.gr/logotechnia.htm#_Toc465782567 

Κούκουνας, Δ. (2015).Τα ένοχα μυστικά της Κατοχής, τόμος 2ος,  Αθήνα: εκδ. 

Historia. 

Κουλαπίδης, Ν. (1938). Ιωσήφ Γκαίµπελς. Σύντοµος βιογραφία. Αθήνα: εκδ. Εθνικής 

Εταιρείας. 

Ματθαίου, Σ. (1985). Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΚΑΜΠΑΝΑ», Όργανο των εφέδρων και των 

ντόπιων συμφερόντων Μυτιλήνη 1923 - 24. Μνήμων, 10, 212-235. 

doi:http://dx.doi.org/10.12681/mnimon.335 

Μεσολογγίτης, Β. (1953). Νέα Αλήθεια  24  Μαρτίου. 

Μιχαλόπουλος, Δ. (2013).O Μεταξάς και η 4η Αυγούστου, Ιδεολογία και επιτεύγματα. 

Αθήνα: Εκδόσεις Ελεύθερος Κόσμος. 

Μπακόλας Νίκος (1987). Η μεγάλη πλατεία, Αθήνα: Κέδρος.Καβαλλάρη, Ε. (2013). 

«Μέρες Κατοχής στη Βόρεια Ελλάδα, μέσα από την εφημερίδα “ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΗ”», 

http://efimeris.nlg.gr/ns/pdfwin.asp?c=64&dc=13&db=12&da=1966
https://www.fractalart.gr/i-apeikonisi-twn-evraiwn-stin-efimerida-makedonia-tin-periodo-1945-1948-meros-a/
https://www.fractalart.gr/i-apeikonisi-twn-evraiwn-stin-efimerida-makedonia-tin-periodo-1945-1948-meros-a/
http://www.krassanakis.gr/logotechnia.htm#_Toc465782567
http://dx.doi.org/10.12681/mnimon.335


159 
 

εισήγηση ημερίδας, αναρτημένη στο 

http://www.xatzikostas.gr/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=1087. 

 

Παπαγιαννόπουλος, Α. (2009). Θεσσαλονίκη… εν θερμώ. Ο συγκλονιστικός 20ος 

αιώνας της πόλης, Τόμος Β’, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Μαλλιάρης Παιδεία.   

Πατρικίου, Α. (2009).«Η Ευρώπη της Νέας Ευρώπης»:Απεικονίσεις της Γηραιάς 

Ηπείρου σε μια δοσιλογική εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, 1941-44», ΙΣΤΩΡ, Τεύχος 

15 / 2009). 

Παπασπύρου, Σ. (2017). Κατοχή και Τέχνη: Η καλλιτεχνική παραγωγή της δεκαετίας 

του '40 στην Ελλάδα Θέατρο, λογοτεχνία, ζωγραφική, κινηματογράφος, μουσική: 

Γίνονται θαύματα, ακόμα και υπό τις δυσμενέστερες συνθήκες. Αναρτήθηκε: 

27/10/2017, προσπελάστηκε: 6/5/2020.  

https://www.lifo.gr/articles/archaeology_articles/165781 

Περρή, Α. (2006). Λογοκρισία και ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες στο «Ακαδημαϊκές 

Βιβλιοθήκες και Κοινωνίες των Πολιτών, Δημιουργώντας δεσμούς γνώσης, 

δημοκρατίας και πολιτισμού στο ψηφιακό περιβάλλον,  διαθέσιμο στο 

https://lekythos.library.ucy.ac.cy/bitstream/handle/10797/11257/15psab055a.pdf?sequ

ence=1&isAllowed=y. Ημερομηνία πρόσβασης: 5/5/2020.  

Πετρόπουλος, Γ. (2015, 12 30). Το αριστερό παρελθόν μιας επιφανούς ναζίστριας. 

Εφημερίδα των Συντακτών. Ανακτήθηκε 

από:https://www.efsyn.gr/themata/istorika/53400_aristero-parelthon-mias-epifanoys-

nazistrias. 

Πολίτης, Λ. (1985). Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Αθήνα: Μορφωτικό 

Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης. 

Ποσαντζή, B. (2015). Η µαχόμενη δημοτικίστρια Σίτσα Καραϊσκάκη και η σχέση της 

µε τον εθνικοσοσιαλισµό. Συνέχεια ή ρήξη; Η αλληλογραφία µε τον Στρατή Δούκα. 

Στο:Συνέχειες, ασυνέχειες, ρήξεις στον ελληνικό κόσμο (1204-2014) : οικονομία, 

κοινωνία, ιστορία, λογοτεχνία : Ε’ Ευρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών της 

Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών Θεσσαλονίκη (pp. 487-500). Αθήνα : 

Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών. 

https://www.lifo.gr/articles/archaeology_articles/165781
https://lekythos.library.ucy.ac.cy/bitstream/handle/10797/11257/15psab055a.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://lekythos.library.ucy.ac.cy/bitstream/handle/10797/11257/15psab055a.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.efsyn.gr/themata/istorika/53400_aristero-parelthon-mias-epifanoys-nazistrias
https://www.efsyn.gr/themata/istorika/53400_aristero-parelthon-mias-epifanoys-nazistrias


160 
 

Σκαμπαρδώνης Γιώργος (2001). Ουζερί Τσιτσάνης. Αθήνα: Κέδρος. 

Τενεκετζής,Κ. Σ. (2000). Πολιτικές δυνάμεις και δικτατορία 4ης Αυγούστου (1936-

1940): η αντίδραση εναντίον του καθεστώτος, Διδακτορική διατριβή, Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών 

Επιστημών. Τμήμα Νομικής.  

Τομανάς, Κ. (1996). Χρονικό της Θεσσαλονίκης, 1921-1944, Νησίδες, Θεσσαλονίκη. 

Χατζηκώστας. Α. (20113). Πλευρές της δράσης της Ε.Ε.Ε. στην Ημαθία, URL: 

http://www.xatzikostas.gr/istoria/article866.htmlΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ 

ΑΥΤΑΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ 

Naar, D. (2018). Η Θεσσαλονίκη των Εβραίων, ανάμεσα στην Οθωμανική 

αυτοκρατορία και τη νεότερη Ελλάδα, μετάφραση Γεμελιάρης Χ., επιμ. Μπενμαγιόρ, 

Ι. , Εκδόσεις: Αλεξάνδρεια. 

Vitti, M. (2003). Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Αθήνα: Οδυσσέας. 

 

ΞενόγλωσσηΒιβλιογραφία 

 

Grunberger, R. (1971). The 12-Year Reich, Henry Holt & Co.  

Eatwell, R. (1996). What Is Fascism?, History Review, (26), 29. 

Sherman, H. J. (1970). The economics of pure communism, Review of Radical 

Political Economics, 2(4), 39-50. 

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ 

Drougos, A. E. (2013). Ανάρτηση  σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης του 

https://www.facebook.com/141735919197300/posts/622116064492614/ 

 

Πετρόπουλος, Γ. (2015, 12 30). Το αριστερό παρελθόν μιας επιφανούς 

ναζίστριας,Εφημερίδα των Συντακτών,Ανακτήθηκε από: 

http://www.xatzikostas.gr/istoria/article866.html
https://www.facebook.com/141735919197300/posts/622116064492614/


161 
 

https://www.efsyn.gr/themata/istorika/53400_aristero-parelthon-mias-epifanoys-

nazistrias 

 

Παπαδημητρίου, Λ. (2008, 11 24). Αδόλφος Χίτλερ,Το Βήμα. Ανακτήθηκε από: 

https://www.tovima.gr/2008/11/24/archive/adolfos-xitler-2/eseimth.gr/chroniko, 

ημερομηνία πρόσβασης: 22/9/19. 

 

https://www.britannica.com/biography/Vidkun-Abraham-Lauritz-Jonsson-

Quisling,ημερομηνία πρόσβασης: 26/9/19. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HC3kDrltYjw History Channel  «Sink The 

Bismarck» (1996). 

 

Εφημερίδα «Ελευθερία», 19 Αυγούστου 1945, σελίδα 4. 

 

Περιοδικό «Ελεύθερα Γράμματα», τεύχος 16, σελίδα 1 

Περιοδικό Η Νεολαία (τεύχος 24 Αυγούστου 1940). 

 

Δημαρά, Φ. (1944). Λεύτερη Νέα, Ξεκίνημα, 1944. 

 

Εικόνα εξωφύλλου: Κτίριο που επιτάχθηκε από τους Γερμανούς στην οδό Εγνατία. 

http://farosthermaikou.blogspot.com/2017/10/blog-post_55.html 

 

Εικόνα 1. Η πλατεία Αριστοτέλους της Θεσσαλονίκης το 1942. Πηγή φωτογραφίας: 

Δρουμπούκη Χανδρινός, Μήτος, 2014. .................................................................................. 15 

Εικόνα 2. Εκδόσεις της Εφημερίδας Ελευθερία, πηγή: https://www.thesslife.gr/node/387 ... 23 

Εικόνα 3. Έκδοση του 1932 με το τετράγλωσσο λεξικό (στην ελληνική, γαλλική, εβραϊκή και 

εβραιοϊσπανική)  που δημοσίευε η εφημερίδα El Puevlo σε συνέχεια. Πηγή: Εθνική 

Βιβλιοθήκη του Ισραήλ, στο: Νααρ, 2018, σελ. 18. ............................................................... 23 

Εικόνα 4. Έκδοση της Νέας Ευρώπης που σχολιάζει το ζήτημα της μαύρης αγορά, 3 Μαρτίου 

1942, (κωδ. NE28599_03.03.1942_1). .................................................................................... 29 

https://www.efsyn.gr/themata/istorika/53400_aristero-parelthon-mias-epifanoys-nazistrias
https://www.efsyn.gr/themata/istorika/53400_aristero-parelthon-mias-epifanoys-nazistrias
https://www.youtube.com/watch?v=HC3kDrltYjw
http://farosthermaikou.blogspot.com/2017/10/blog-post_55.html


162 
 

Εικόνα 5. Έκδοση της 1ης Μαρτίου 1942, Νέα Ευρώπη, (κωδ. NE44_01.03.1942_02). ........ 34 

Εικόνα 6. Τμήμα από εξώφυλλο της Νέας Ευρώπης με τα στοιχεία της εφημερίδας. ............ 36 

Εικόνα 7. Φύλλο της Νέας Ευρώπης με γερμανικά στοιχεία. (Νέα Ευρώπη, 23 Απριλίου 

1941). ....................................................................................................................................... 36 

Εικόνα 8. Μικρές αγγελίες στις 28 Μαΐου 1941,( κωδ. NE44_28.05.1941_2). ...................... 39 

Εικόνα 9. Η σημαία με τη σβάστιγγα πλάι στην ελληνική στο βράχο της Ακρόπολης. Πηγή 

φωτογραφίας: https://www.mixanitouxronou.gr/27-apriliou-1941-i-germani-benoun-stin-

athina-ke-archizi-i-mavri-nichta-tis-katochis-i-athinei-klinoun-ta-parathira-ke-i-angli-

iposchonte-oti-tha-epistrepsoun/ ............................................................................................. 42 

Εικόνα 10. Απόκομμα από την Νέα Ευρώπη της 3ης Μαΐου 1941, κωδ. NE46_30.05.1941_2.

 ................................................................................................................................................. 44 

Εικόνα 11. Άρθρο περί κοινωνικής αλληλεγγύης. Παρασκευή 9 Μαΐου 1941 (κωδ. 

NE25_09.05.1941_1). ............................................................................................................. 44 

Εικόνα 12. Νέα Ευρώπη, έκδοση 5ης Ιανουαρίου 1943. .......................................................... 46 

Εικόνα 13. Απόκομμα του οπισθόφυλλου της εφημερίδας Νέα Ευρώπη, 3 Μαΐου 1941, κωδ. 

NE19_03.05.1941_2 ................................................................................................................ 47 

Εικόνα 14. Απόκομμα από οπισθόφυλλο της Νέας Ευρώπης - ανακοίνωση γερμανικής νίκης.

 ................................................................................................................................................. 48 

Εικόνα 15. Ανακοινωθέντα του γερμανικού αρχηγείου στις 8 Μαΐου 1941 (κωδ. 

NE25_09.05.1941_1) και στις 30 Μαΐου 1941 (κωδ. NE46_30.05.1941_1). ......................... 49 

Εικόνα 16. Διάγγελμα του στρατηγού Μπάκου προς τον ελληνικό λαό. Νέα Ευρώπη, 11 

Μαΐου 1941 (κωδ. NE27_11.05.1941_2) ................................................................................ 49 

Εικόνα 17. Το Κυριακάτικο φύλλο της Νέας Ευρώπης στις 20 Απριλίου 1941 με τη 

φωτογραφία του Χίτλερ (κωδ. NE26_20.04.1941_1). ............................................................ 51 

Εικόνα 18. Νέα Ευρώπη, έκδοση 10ης  «Ο Φύρερ ωμίλησεν», (Κωδ. NE26_10.05.1941_1). 

Μάϊος 1941. ............................................................................................................................. 51 

Εικόνα 19. Γνωστοποίηση προς τους Εβραίους. Νέα Ευρώπη, 30 Μαΐου 1941, κωδ. 

NE46_30.05.1941_2. ............................................................................................................... 53 

Εικόνα 20. Απόκομμα από το οπισθόφυλλο της εφημερίδας Νέα Ευρώπη της 30ης Μαΐου 

1941, κωδ. NE46_30.05.1941_2. ............................................................................................ 53 

Εικόνα 21. Απόκομμα από την έκδοση της Νέας Ευρώπης της 12ης Ιουλίου του 1942, κωδ. 

NE396)222_12.07.1942_3. ..................................................................................................... 54 

Εικόνα 22. Έκδοση της Νέας Ευρώπης στις 11 Φεβρουαρίου 1943, (κωδ. 

NE574)400_11.02.1943_1). .................................................................................................... 56 

Εικόνα 23. Αντιεβραϊκό άρθρο στην έκδοση της Νέας Ευρώπης στις 2/3/43 υπογεγραμμένο 

από τον Ν. Καμμώνα, (κωδ. NE590)15_02.03.1943_2). ........................................................ 57 

Εικόνα 24. Είδηση με υποτιμητικό χαρακτηρισμό για την Εβραία γυναίκα. Νέα Ευρώπη, κωδ. 

NE20_04.05.1941_2 ................................................................................................................ 58 

Εικόνα 25. Λίστα με τα ψώνια μιας γερμανικής οικογένειας τεχνίτη. Νέα Ευρώπη, 27 Μαΐου 

1941 , NE43_27.05.1941_1 ..................................................................................................... 59 

Εικόνα 26. Πλήρες πρωτοσέλιδο της Νέας Ευρώπης στις 27 Μαΐου 1941, κωδ. 

NE43_27.05.1941_1. ............................................................................................................... 60 

Εικόνα 27. Διάφορες απαγορεύσεις όπως ανακοινώθηκαν στις 31 Μαΐου 1941 στη Νέα 

Ευρώπη (κωδ. NE47_31.05.1941_2) και οι ώρες συσκότισης σε ανακοίνωση στην έκδοση της 

1ηςΙανουαρίου 1943 (κωδ. NE540366_01.01.1943_1). ........................................................... 61 

Εικόνα 28 Ανακοίνωση στην Νέα Ευρώπη της 4ης Μαΐου 1941. .......................................... 62 

Εικόνα 29. Απόσπασμα από ποίημα του Διονυσίου Σολωμού σε έκδοση της Νέας Ευρώπης 

στις20 Απριλίου 1941. ............................................................................................................. 63 



163 
 

Εικόνα 30. Άρθρο που καλεί τον Μακεδονικό λαό σε εργασία στη Νέα Ευρώπη στις 9 

Ιουλίου 1943. (κωδ. NE718144_09.07.1943_1). .................................................................... 65 

Εικόνα 31. Νέα Ευρώπη, έκδοση 5ης Ιανουαρίου 1943  με άρθρο που πληροφορεί τους 

αναγνώστες  για τη διανομή λαδιού και ζάχαρης, (κωδ. NE542)368_05.01.1943_1). ........... 67 

Εικόνα 32. Απόσπασμα από ανυπόγραφο άρθρο της Νέας Ευρώπης, έκδοση 20ης  Μαΐου 

1942. ........................................................................................................................................ 69 

Εικόνα 33 Άρθρο κατά της Αγγλικής πολιτικής σε αγγλική αποικία. (Νέα Ευρώπη 23 

Απριλίου 1941, κωδ. NE25_09.05.1941_1) ............................................................................ 69 

Εικόνα 34. Απόσπασμα άρθρου από την έκδοση της Νέας Ευρώπης την 21η Μαΐου 1941, 

(κωδ.NE37_21.05.1941_1). ..................................................................................................... 70 

Εικόνα 35. Άρθρο για τις πολεμικές εξελίξεις σε σχέση με την Αγγλία. NE9_23.04.1941_2. 70 

Εικόνα 36. Άρθρο που καταλογίζει στους Άγγλους το βομβαρδισμό μνημείων και άμαχου 

πληθυσμού στη Νέα Ευρώπη, έκδοση 9ηςΙουλίου 1943. (κωδ. NE718)144_09.07.1943_2). . 71 

Εικόνα 37. Γελοιογραφία που απεικονίζει τον τέως βασιλιά της Ελλάδας Γεώργιο. Νέα 

>Ευρώπη, 21/Μαΐου 1941 (κωδ. NE37_21.05.1941_1) ......................................................... 72 

Εικόνα 38. Τμήμα οπισθόφυλλου με μικρές αγγελίες και άρθρο "Επί του πιεστηρίου " στη 

Νέα Ευρώπη 25 Μαΐου 1941. Κωδ. NE41_25.05.1941_2. ..................................................... 72 

Εικόνα 39. Ο Όττο Φον Μπίσμαρκ, από τον οποίο έλαβε το όνομά του το θωρηκτό. Πηγή: 

http://www.kbismarck.com/otto-von-bismarck.html .............................................................. 74 

Εικόνα 40. Ανακοινωθέν σχετικά με τη συντριβή του Βίσμαρκ. Νέα Ευρώπη, 28 Μαΐου 

1941, κωδ. NE44_28.05.1941_2 ............................................................................................. 75 

Εικόνα 41. Το θωρηκτό Μπίζμαρκ ή Βίσμαρκ. Πηγή φωτογραφίας: https://www.history-

point.gr/thorikto-bismarck-to-kamari-toy-germanikoy-naytikoy-kai-to-telos-toy-vid. ........... 75 

Εικόνα 42 Διαφήμιση κινηματογραφικής προβολής στο φύλλο της 4ης Μαΐου 1941. .......... 76 

Εικόνα 43. Ανακοίνωση θεατρικής παράστασης της Νέας Ευρώπης, φύλλο Παρασκευής, 9 

Μαΐου 1941, κωδ. NE25_09.05.1941_1. ................................................................................. 76 

Εικόνα 44. Απόκομμα εφημερίδας Νέα Ευρώπη με αγγελίες αγοραπωλησιών. (9/5/41, 

οπισθόφυλλο, κωδ. NE25_09.05.1941_2). .............................................................................. 77 

Εικόνα 45. Αγγελίες στο οπισθόφυλλο της 11ης Μαΐου 1941. ................................................ 77 

Εικόνα 46. Μια από τις πρώτες αγγελίες ήταν και αυτή του γιατρού Φίλωνα Κτενίδη στα 

ελληνικά και στα γερμανικά και του Μιχαήλ Παπαϊωάννου. (Νέα Ευρώπη, 8 Μαΐου 1941, 

κωδ. NE24_08.05.1941_1 και NE24_08.05.1941_2). ............................................................. 77 

Εικόνα 47. Αγγελίες ποικίλου περιεχομένου στην Νέα Ευρώπη της 22ας Μαΐου 1941, κωδ, 

NE38_22.05.1941_2. ............................................................................................................... 78 

Εικόνα 48. Απόκομμα από τη στήλη των αγγελιών. Νέα Ευρώπη,27 Μαΐου 1941, κωδ. 

NE43_27.05.1941_2. ............................................................................................................... 78 

Εικόνα 49. Αναλογία έκτασης ενός εγκυκλοπαιδικού ενδιαφέροντος άρθρου στο φύλλο της 

9ης Μαΐου 1941 (κωδ. NE25_09.05.1941_1). .......................................................................... 79 

Εικόνα 50. Η Απογευματινή σε κοινή έκδοση με τη Νέα Ευρώπη, έκδοση 4ης Οκτωβρίου 

1944, (κωδ. NE-A4_04.10.1944_1). ....................................................................................... 85 

Εικόνα 51.  Ο Πέτρος Ωρολογάς, πηγή: shorturl.at/ntPS2 ...................................................... 91 

Εικόνα 52. Κείμενο του Πέτρου Φωτεινού στο έντυπο Νέοι Καιροί, έκδοση της 21ης 

Σεπτεμβρίου 1942 (κωδ. NK6_21.09.1942_2) ........................................................................ 96 

Εικόνα 53 Δημοσίευμα του Πέτρου Ωρολογά με το ψευδώνυμο Ο ΒΡΑΔΙΝΟΣ στην 

Απογευματινή της 8ης Μαΐου 1940.(κωδ. APOG_2351_08.05.1940_2). ................................ 96 

Εικόνα 54. Δίστηλο του Πέτρου Ωρολογά με τίτλο «Μέχρι θανάτου». Απογευματινή, 10ης 

Μαΐου 1940. APOG_2353_10.05.1940_2. .............................................................................. 97 

Εικόνα 55Αγνότατες Χαρές, άρθρο του Παπαστρατηγάκη στη Νέα Ευρώπη στις 4 Ιουλίου 

1943 (κωδ, NE713)139_04.07.1943_1). ................................................................................. 99 



164 
 

Εικόνα 56. Ο Μιχαήλ Παπαστρατηγάκης. Πηγή φωτογραφίας: 

http://gerontakos.blogspot.com/2017/09/1941-1944.html .................................................... 100 

Εικόνα 57. "Η ροδακινιά" 7 Μαΐου 1943, Νέα Ευρώπη, κωδ. NE655)81_07.05.1943_1 .... 111 

Εικόνα 58. Νέα Ευρώπη με το άρθρο του Χασηρτζόγλου «Η αγωνία της σκέψεως» 

υπογεγραμμένο με το πλήρες ονοματεπώνυμό του, έκδοση 12ης Απριλίου 1942, (κωδ. 

NE319)133_12.04.1942_2) .................................................................................................... 113 

Εικόνα 59. Η στήλη του Καμμώνα στις εκδόσεις της Νέας Ευρώπης (κωδ. 

NE370)196_12.06.1942_2 και  NE371)197_13.06.1942_2). ............................................... 118 

Εικόνα 60. Νέοι Καιροί, NK6_21.09.1942_14. .................................................................... 119 

Εικόνα 61. Η Νεολαία (τεύχος 24 Αυγούστου 1940). ........................................................... 136 

Εικόνα 62.  Πρωτοσέλιδο της 20ης Φεβρουαρίου1945 της Εφημερίδας Ελληνικόν Μέλλον.  

Πηγή φωτογραφίας: https://www.lifo.gr/mag/features/4664, ημερομηνία πρόσβασης: 26/9/19

 ............................................................................................................................................... 137 

Εικόνα 63. Ο Ξενοφών Γιοσμάς σε φωτογραφία εποχής (δεξιά) και ο γιος του σήμερα 

(αριστερά). Πηγή: shorturl.at/vAJ79 ..................................................................................... 143 

Εικόνα 64. Άρθρο της εφημερίδας Το Φως σχετικά με την απόφαση του Ειδικού 

Δικαστηρίου. Πηγή: Κανδυλάκης, 2008: 97 ......................................................................... 145 

Εικόνα 65. Η ελληνική σημαία με το σήμα της Δικτατορίας που φέρει πυρσό με φωτιά και 

την ημερομηνία του πραξικοπήματος. Πηγή: Μιχαλόπουλος, 2013. .................................... 146 

Εικόνα 66. Φωτογραφία του Ιωάννη Μεταξά. Πηγή: Μιχαλόπουλος, 2013. ....................... 146 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Hp/Desktop/ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΗ%20ΕΡΓΑΣΙΑ.docx%23_Toc80092633

	Υπεύθυνη Δήλωση
	ΕΙΣΑΓΩΓΗ
	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο
	1.1 Γενικό κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο και ιστορικά γεγονότα της Γερμανικής Κατοχής στην Ελλάδα.
	1.2 Η πόλη της Θεσσαλονίκης κατά την περίοδο της Κατοχής.
	1.3 Η εφημεριδογραφία της Θεσσαλονίκης: σύντομη ιστορική αναδρομή.
	1.4  Ο Τύπος κατά την περίοδο της Κατοχής στην Ελλάδα.
	1.5Η ενημέρωση των πολιτών στη Θεσσαλονίκη στα χρόνια της Κατοχής και η Νέα Ευρώπη
	Ο Αντιστασιακός Τύπος

	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο
	Η λογοτεχνική παραγωγή γενικά κατά τη περίοδο της Κατοχής
	2.3Θεματολογία της Νέας Ευρώπης
	Α) Η Ελληνογερμανική «συναδέλφωση και αλληλεγγύη»
	Β) Μεταφράσεις και αναδημοσιεύσεις άρθρων

	Γ) Πολιτικά γεγονότα– τηλεγραφήματα
	Δ) Φασιστική Ιδεολογία και εκθειασμός της προσωπικότητας του Αδόλφου Χίτλερ
	Ε) Αντισημιτισμός και Αντικομμουνισμός
	Η εικόνα της Εβραίας Γυναίκας και η εικόνα της Γερμανίδας γυναίκας
	ΣΤ) Απαγορεύσεις και ανακοινώσεις
	Ζ) Λογοτεχνικά αποσπάσματα ποιητών
	Η) Επικαιρότητα και θέματα που αφορούσαν τον λαό
	Θ) Επαναλαμβανόμενα άρθρα κατά των πολιτικών αντιπάλων του Άξονα
	Ι) Άρθρα σχετικά με τις διεθνείς πολιτικές και πολεμικές εξελίξεις
	Κ) Θέματα ποικίλης ύλης και Αγγελίες
	Λ) Η εμφάνιση λογοτεχνικών κειμένων στη Νέα Ευρώπη
	2.4Η συνένωση της Νέας Ευρώπης με την Απογευματινή
	Δ) Λογοτεχνικά άρθρα


	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο.
	Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
	3.1Λογοτεχνικά Ρεύματα στην Ελλάδα του 20ου αιώνα.
	Κλασικισμός
	Ρομαντισμός
	Ρεαλισμός
	Νατουραλισμός
	Παρνασσισμός
	Συμβολισμός
	Σουρεαλισμός
	Μοντερνισμός

	ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
	1. Πέτρος Ωρολογάς
	Βιογραφικά στοιχεία
	Δημοσιεύσεις
	2. Μιχαήλ Παπαστρατηγάκης
	Βιογραφικά Στοιχεία
	Δημοσιεύσεις
	3. Άριστος Χασηρτζόγλου
	Βιογραφικά στοιχεία
	Δημοσιεύσεις
	4. Νίκος Καμμώνας - Νικ. Καμμ.

	5. Άλλοι συγγραφείς και αρθρογράφοι
	Φίλιππος Αμύντας

	Ελευθερία Ι. Παπαδάκη
	Ο ρεπόρτερ
	3.2 Η λογοτεχνική αξία των δημοσιευμάτων της εποχής

	Η εκδίκαση των δημοσιογράφων και συντακτών
	4.1  Η δίκη των δωσίλογων.
	4.2Οι δωσίλογοι του Τύπουμετά τη λήξη του πολέμου.

	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο
	Συμπεράσματα έρευνας και επίλογος

	ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
	ΞενόγλωσσηΒιβλιογραφία

	ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

