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αλεξάνδρα πατρικίου

Ο Έλλην αναγνώστης θα μάθη την αλήθειαν, την ιστορικήν, και 
θα πεισθή περί της ανάγκης, όπως τόσον αυτός, όσον και οι άλλοι 
λαοί της ευρώπης απαλλαγούν από τους απογόνους των λεπρών 

και των ληστών της ερήμου.�

οι λεπροί και οι ληστές της ερήμου ήταν οι Εβραίοι, σύμφωνα με τον Νικία Μα-
γνή, συνεργάτη του περιοδικού Νέοι Καιροί. τον οκτώβριο του 1942 είχαν ήδη 
εφαρμοστεί τα πρώτα αντιεβραϊκά μέτρα, ενώ τρεις μήνες νωρίτερα είχε λάβει 
χώρα στην πλατεία Ελευθερίας η καταγραφή περίπου εννέα χιλιάδων Εβραίων 
αρρένων, ηλικίας από 18 έως 45 ετών, οι οποίοι υποχρεώθηκαν σε πολύωρη ορ-
θοστασία κάτω από τον ήλιο και κατόπιν σε εξευτελιστικές «γυμναστικές ασκή-
σεις».3 Δεν είχε όμως ακόμη ξεκινήσει ο «εκτοπισμός» τους. Ήταν επιτακτικό για 
τον Μαγνή, να μάθει και να πεισθεί όλο το αναγνωστικό κοινό της θεσσαλονί-
κης – συμπεριλαμβανομένου και του εβραϊκού στοιχείου – για την αναγκαιότητα 
της απαλλαγής του από τους Εβραίους. το παραπάνω απόσπασμα αποτελεί την 
καταληκτική παράγραφο του σημειώματος με τίτλο «προς τους Έλληνας», που 
συνοδεύει το άρθρο. Όσο για το τελευταίο, αποτελεί μέρος μιας σειράς δέκα άρ-
θρων που δημοσιεύτηκαν στο εν λόγω περιοδικό.4 τρεις παρατηρήσεις θα μπο-
ρούσαν να γίνουν σε αυτό το μικρό αλλά χαρακτηριστικό απόσπασμα. πρώτον, 
ο αντισημιτικός χαρακτήρας του είναι παραπάνω από προφανής. Δεύτερον, οι 

1. η έρευνα για το κείμενο αυτό έχει γίνει στο πλαίσιο διδακτορικής διατριβής με τίτλο 
«απεικονίσεις της γηραιάς ηπείρου. ο ‘διάλογος’ για την Ευρώπη στην Ελλάδα, 1941-
46» υπό την επίβλεψη του καθηγητή προκόπη παπαστράτη. θα ήθελα να ευχαριστή-
σω τον φίλιππο κάραμποτ για τις ουσιαστικές και καίριες συμβουλές του.
2. Νικίας Μαγνής «προς την πλήρη αποκάλυψη του κακοποιού εβραϊσμού», Νέοι Και-
ροί, 19 οκτωβρίου 1942. 
�. για μια πιο αναλυτική περιγραφή βλ. γαβριέλλα Ετμετσόγλου, «το ολοκαύτωμα των 
Ελλήνων Εβραίων» στο χρήστος χατζηιωσήφ και προκόπης παπαστράτης (επιμ.), 
Ιστορία της ελλάδας του 20ου αιώνα, τόμος γ1: β΄ παγκόσμιος πόλεμος 1940-1945. 
κατοχή-αντίσταση, βιβλιόραμα, αθήνα, 2007, σ. 180 και Steven Bowman, The Agony 
of Greek Jews 1940-1945, Stanford University Press, 2009, σ. 40, 50-51.
4. βλ. εδώ υποσ. 18. 
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αναγνώστες πρέπει να πειστούν για την «αλήθεια» αυτή · σύμφωνα με το από-
σπασμα, δηλαδή, δεν αισθάνονται ακόμα αρκετά σίγουροι. Έτσι αποκαλύπτεται 
και ο στόχος της αντισημιτικής αρθρογραφίας, ο οποίος είναι η προετοιμασία 
όλων των ελλήνων πολιτών της θεσσαλονίκης για την εφαρμογή των αντιεβραϊ-
κών μέτρων. τρίτον, οι αναγνώστες δεν έχουν να αντιμετωπίσουν το ζήτημα αυτό 
μόνοι τους, αλλά μαζί με τους υπόλοιπους λαούς της Ευρώπης του Άξονα. 

για τη μελέτη της αντιεβραϊκής αρθρογραφίας επιλέχθηκε ο φιλικά προσκεί-
μενος στον Άξονα τύπος της θεσσαλονίκης κυρίως για δύο λόγους: πρώτον, γιατί 
μέχρι εκείνη τη στιγμή στη θεσσαλονίκη βρισκόταν η μεγαλύτερη εβραϊκή κοι-
νότητα του ελληνικού κράτους και, δεύτερον, γιατί, μάλλον λόγω του πρώτου, η 
αντισημιτική αρθρογραφία βρήκε την πιο ολοκληρωμένη μορφή της στα έντυπα 
αυτά. για παράδειγμα, οι πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδες, όπως το ελεύ-
θερον Βήμα ή η Καθημερινή, είχαν πιο περιορισμένη και λιγότερο έντονη αντι-
εβραϊκή αρθρογραφία.5 το αντίστοιχο συνέβη και με τις φιλικά προσκείμενες 
στον Άξονα εφημερίδες της κρήτης, Κρητικός Κήρυξ (ηράκλειο) και παρατηρη-
τής (χανιά). η έκταση και η ένταση της αρθρογραφίας σ’ αυτές τις εφημερίδες 
μπορεί να ήταν μικρότερες, αλλά ο στόχος βέβαια παρέμενε ο ίδιος: να διαδοθεί 
η άποψη ότι ο διεθνής εβραϊσμός αποτελούσε τη «συγκολλητική ουσία» αυτών 
που αντιμάχονταν τους ςυμμάχους και ότι οι Εβραίοι συνωμοτούσαν εναντίον 
της χριστιανικής θρησκείας, της ελληνικότητας και τελικά της Ευρώπης.� 

η αντισημιτική αρθρογραφία των τριών εντύπων της κατοχικής θεσσαλονί-
κης, που αποτελεί το αντικείμενο του άρθρου αυτού, συνέβαλε στην καλλιέργεια 
αντισημιτικού κλίματος,7 το οποίο μετέτρεψε – ως ένα βαθμό – την εκδίωξη των 
Εβραίων σε ηθικά μη επιλήψιμο γεγονός. η αρθρογραφία αυτή κάθε άλλο παρά 

5. κάποια ενδεικτικά παραδείγματα από το ελεύθερον Βήμα: «προς λύτρωσιν της Ευ-
ρώπης», 26 Νοεμβρίου 1942, «προκήρυξις του φύρερ επί τη επετείω του εθνικοσοσι-
αλιστικού κόμματος», 25 φεβρουαρίου 194�, κ.ς. «ο σύγχρονος ιούδας», 2� απριλίου 
194�, Μ. «το εβραϊκόν μίσος», 1� φεβρουαρίου 1944. ορισμένα παραδείγματα από 
την Καθημερινή: «η εβραιοσοβιετική κατασκοπεία», 14 ιανουαρίου 1942, «ο βαρυ-
σήμαντος λόγος του καγκελάριου χίτλερ προ του ράιχσταγκ», 28 απριλίου 1942, «η 
συνωμοσία», �0 ιουνίου 1942, «πόλεμος και Εβραίοι», 12 φεβρουαρίου 1944.
6. Ενδεικτικά, Κρητικός Κήρυξ: «η εβραιομπολσεβικική αλληλεγγύη. τι υπεσχέθη ο 
ρούζβελτ προς τον ςτάλιν», 12 οκτωβρίου 1941, ι. πασσαδάκης, «ανάγκη μιας γενικής 
σταυροφορίας των κρατών της ηπειρωτικής Ευρώπης παρά το πλευρόν της γερμανίας 
προς τελικήν εξόντωσιν του κομμουνισμού», 25 οκτωβρίου 1941, «ο αγών υπέρ του 
χριστιανισμού», 4 Δεκεμβρίου 1941. αντίστοιχα, παρατηρητής: βαπτιστίνη ρ. κρύγερ 
«ο σωτήρ της ανθρωπότητος», 14 φεβρουαρίου 1942. 
7. ο αποστόλου ισχυρίζεται ότι ο τύπος συνέβαλε στη δημιουργία κλίματος φόβου και 
απειλής και στην ανάπτυξη του αντισημιτισμού. Andrew Apostolou, «’The exception of 
Salonica’: Bystanders and collaborators in Northern Greece», Holocaust and Genocide 
Studies, τ. 14/2 (2000), σ. 175-176. 
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μετέωρη ήταν. Εντάσσεται στην επιχειρηματολογία των ελλήνων δοσιλόγων, με 
την οποία έγινε προσπάθεια να εξηγηθεί και να δικαιολογηθεί η ίδια η πράξη τής 
συνειδητά επιλεγμένης συνεργασίας με τις αρχές κατοχής. ωστόσο, η αρθρογρα-
φία δεν πρέπει να θεωρηθεί ως καθοριστική γεγονότων· ότι δηλαδή χωρίς αυτήν 
η τύχη των Εβραίων της θεσσαλονίκης θα ήταν διαφορετική. κάτι τέτοιο θα ερ-
χόταν σε αντίθεση εξάλλου με το γεγονός ότι προϋπήρχαν της κατοχής αντιεβρα-
ϊκές τάσεις στη συγκεκριμένη κοινωνία. χαρακτηριστική είναι η αντιμετώπιση 
των γεγονότων του κάμπελ του 19�1 από το ελληνικό κράτος, η οποία τελικά κι 
αυτή με τον τρόπο της προετοίμασε τις πρακτικές του 194�, που φαίνονταν πια 
«κανονικές».8 Εξάλλου, η επιτυχής επίλυση του «εβραϊκού ζητήματος» ήταν άμε-
σα συναρτημένη με τον τοπικό αντισημιτισμό, σύμφωνα με τη ναζιστική στρατη-
γική.9 Έτσι, στη σύγχρονή της εποχή ο ρόλος της αρθρογραφίας επικεντρώθηκε 
στην – τουλάχιστον μερική – απενοχοποίηση της κοινωνίας της θεσσαλονίκης. 
ταυτόχρονα σήμερα, η ανάλυση του σχηματισμού της αντιεβραϊκής επιχειρημα-
τολογίας στοχεύει στο να αναδείξει το υπό διαμόρφωση κλίμα της εποχής, αφού 

8. γιώργος Μαργαρίτης, ανεπιθύμητοι συμπατριώτες. ςτοιχεία για την καταστροφή 
των μειονοτήτων της ελλάδας, αθήνα, βιβλιόραμα, 2005, σ. 57. αξίζει να σημειωθεί 
ότι μια συστηματική και στοχοποιημένη αρθρογραφία, αυτή του Ν. φαρδή στην εφ. 
Μακεδονία, ήταν που υποδαύλισε τα γεγονότα του κάμπελ. πηγαίνοντας ακόμη πιο 
πίσω, στα εβραϊκά των Επτανήσων του 1891, πάλι εντοπίζεται μία συστηματική αρ-
θρογραφία τόσο σε τοπικές όσο και σε αθηναϊκές εφημερίδες, βλ. Ευτυχία λιάτα, η 
Κέρκυρα και η Ζάκυνθος στον κυκλώνα του αντισημιτισμού. η ‘συκοφαντία για το 
αίμα’ του 1891, αθήνα, ιΝΕ/ΕιΕ, 2006, σ. 59-90. ο συνδυασμός αυτός των ενδεικτι-
κών περιπτώσεων θα μπορούσε να οδηγήσει στο εξής ερώτημα: εφόσον η συστηματι-
κή αρθρογραφία δεν είναι καθοριστική των γεγονότων, πόσο αναγκαία είναι;
9. Ζακ ςεμελέν, Άοπλοι απέναντι στον χίτλερ. η αντίσταση των πολιτών στην ευρώπη 
1939-1943, αθήνα, χατζηνικολή, 199�, σ. 211. πρβλ. φίλιππος κάραμποτ, «ςτάσεις 
και αντιδράσεις της ελληνορθόδοξης κοινωνίας απέναντι στο διωγμό των Εβραίων 
συμπολιτών της στη διάρκεια της κατοχής» στο γιώργος αντωνίου κ.ά (επιμ.), το 
Ολοκαύτωμα στα Βαλκάνια, Επίκεντρο, θεσσαλονίκη 2011, σ. 25�-29�. για μια πα-
ρουσίαση του ρόλου της συνεργασίας στη δίωξη των ελλήνων Εβραίων της θεσσαλο-
νίκης βλ. A. Apostolou, ό.π., σ. 165-196. Ενδεικτικό είναι επίσης και το παράδειγμα της 
αθήνας, όπου οι ελίτ τήρησαν διαφορετική στάση σε σχέση με τη θεσσαλονίκη πάνω 
στο ζήτημα αυτό. βλ. Mark Mazower, θεσσαλονίκη. πόλη των φαντασμάτων. χριστι-
ανοί, Μουσουλμάνοι και εβραίοι 1430-1950, αθήνα, αλεξάνδρεια, 2006, σ. 517-520. γ. 
Ετμετσόγλου, ό.π., σ. 176-7, 179 και φ. κάραμποτ, ό.π., ιδιαίτερα σ. 288, 290-291. για 
τη στάση της υπόλοιπης Ελλάδας (όπου υπήρχε εβραϊκός πληθυσμός) βλ. ενδεικτικά 
Bernard Pierron, εβραίοι και χριστιανοί στη νεότερη ελλάδα, (εισαγωγή ρ. Μπενβενί-
στε), αθήνα, πόλις, 2004, σ. 281-295 και Bowman, ό.π. και ιδιαίτερα κεφ. 4, σ. 58-79. 
αλλά και για τον ρόλο του αρχιραβίνου Ζβι κόρετς και άρα ένα παράδειγμα ρόλου 
εβραϊκής ηγεσίας στο ολοκαύτωμα βλ. Minna Rozen, «Jews and Greeks Remember 
their Past: The Political Career of Tzevi Kortez (19��-4�)», Jewish Social Studies: His-
tory, Culture, Society, 12/1 (2005), σ. 111-166. 
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στα κείμενα των εφημερίδων – μολονότι εφήμερα – αντανακλώνται όχι μόνο ο 
χρόνος της συγκυρίας και του κοινωνικού γεγονότος, αλλά και ο μακρύς χρόνος 
των αντιλήψεων και των στερεοτυπικών πεποιθήσεων.10 

ςτην κατοχική θεσσαλονίκη εκδίδονταν δύο εφημερίδες, η απογευματινή και 
η Νέα ευρώπη, και ένα περιοδικό, οι Νέοι Καιροί. τα τρία αυτά έντυπα αποτελούν 
από τον απρίλιο του 1941 έως τον οκτώβριο του 1944 το σύνολο του επίσημου και 
φιλικά προσκείμενου στον Άξονα τύπου στη θεσσαλονίκη.11 η απογευματινή 
ήταν το μόνο από τα έντυπα αυτά που είχε ξεκινήσει την κυκλοφορία της πριν 
από την κατοχή (α΄ φύλλο, 24 Μαρτίου 19��), ως αντιβενιζελική εφημερίδα και 
όργανο του λαϊκού κόμματος.1� η Νέα ευρώπη ήταν μια ελληνόγλωσση, πολι-
τική, φιλικά προσκείμενη στον Άξονα εφημερίδα και το πρώτο της φύλλο κυκλο-
φόρησε στις 14 απριλίου 1941, μία εβδομάδα πριν από τη συνθηκολόγηση.13 λίγο 
πριν από την απελευθέρωση, τον οκτώβριο του 1944, οι δύο εφημερίδες κυκλο-
φόρησαν σε κοινή έκδοση. οι Νέοι καιροί ήταν ένα εβδομαδιαίο «πολιτικόν, 
κοινωνικόν, αγροτικόν και φιλολογικόν περιοδικόν», σύμφωνα με τον υπότιτλό 
του. κυκλοφόρησε όμως μόνο για μερικούς μήνες, από τον αύγουστο του 1942 
μέχρι τον φεβρουάριο του 194�. πρόκειται για το ίδιο σχεδόν διάστημα, κατά το 
οποίο ελήφθησαν τα πρώτα συστηματικά αντιεβραϊκά μέτρα, δηλαδή από τον 
ιούλιο του 1942 ως τον τελικό διωγμό τον Μάρτιο του 194�.14 η κορύφωση των 

10. Δέσποινα παπαδημητρίου, από τον λαό των νομιμοφρόνων στο έθνος των εθνι-
κοφρόνων. η συντηρητική σκέψη στην ελλάδα 1922-1967, ςαββάλας, αθήνα 2006, 
σ. 14, 48-49.
11. για ορισμένες πληροφορίες για τις σχέσεις των εφημερίδων με τις κατοχικές αρχές 
βλ. ςτρατος Δορδανάς, «’ο εχθρός με την πένα’: η δίκη των δημοσιογράφων της Νέας 
ευρώπης και της απογευματινής», Ο παράνομος τύπος στη Βόρεια ελλάδα, Μορφωτι-
κό Ίδρυμα Ένωσης ςυντακτών ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας θράκης, θεσσα-
λονίκη 2009, σ. 152-15�, 156-157.
12. για περισσότερες πληροφορίες βλ. Μανώλης κανδυλάκης, εφημεριδογραφία της 
θεσσαλονίκης. ςυμβολή στην Ιστορία του τύπου, τόμ. γ΄: 1923-1941, θεσσαλονίκη, 
University Studio Press - Έκφραση, 2005, σ. 215-226· για τις δύο εφημερίδες βλ. αλε-
ξάνδρα πατρικίου, «Μια ‘νέα’ ιστορική περίοδος υπό συγκρότηση: Όψεις του δημόσι-
ου λόγου των εφημερίδων Νέα ευρώπη και απογευματινή στην κατοχική θεσσαλονί-
κη», Ο παράνομος τύπος στη Βόρεια ελλάδα, Μορφωτικό Ίδρυμα Ένωσης ςυντακτών 
ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας θράκης, θεσσαλονίκη 2009, σ. 1�8-148.
1�. Bλ. αλεξάνδρα πατρικίου, «‘η Ευρώπη της Νέας ευρώπης’: απεικονίσεις της γη-
ραιάς ηπείρου σε μια δοσιλογική εφημερίδα της θεσσαλονίκης, 1941-44», Ίστωρ, τ. 
15 (2009), σ. 21�-245.
14. από τον Μάρτιο έως τον αύγουστο του 194� εκτοπίστηκαν περίπου 56.000 Εβραίοι 
της θεσσαλονίκης σε συνολικά δεκαεννέα σιδηροδρομικές αποστολές με προορισμό 
το στρατόπεδο του Άουσβιτς-Μπιρκενάου. χάγκεν φλάισερ, ςτέμμα και ςβάστικα. η 
ελλάδα της Κατοχής και της αντίστασης, τ. 2, αθήνα, παπαζήσης, 1995, σ. �44. 
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μέτρων απαιτούσε την εντατικοποίηση των προσπαθειών συλλογικής «απενοχο-
ποίησης», απόδειξη της οποίας αποτελεί η έκδοση ενός εντύπου σε καιρούς που 
το χαρτί ήταν δυσεύρετο και πολύτιμο. 

το γεγονός ότι εξετάζονται τα έντυπα ως σύνολο, δεν σημαίνει ότι δεν 
υπάρχουν αξιοσημείωτες διαφορές ανάμεσά τους. η στάση της απογευματι-
νής διαφοροποιήθηκε σημαντικά σε σχέση με τη Νέα ευρώπη, στην οποία η 
αντισημιτική αρθρογραφία διατρέχει ολόκληρο το διάστημα της έκδοσής της. 
Δεδομένης της περιόδου έκδοσης των Νέων Καιρών είναι ευνόητο το γεγονός 
ότι το αντιεβραϊκό ύφος του περιοδικού διατηρήθηκε ολόκληρο το διάστημα. 
Δεν συμβαίνει αυτό και με την απογευματινή. η απογευματινή δεν ξεκίνησε 
την έντονη αντιεβραϊκή αρθρογραφία της παρά τον ιούλιο του 1942 με τη 
συγκέντρωση «των εν θεσσαλονίκη εγκατεστημένων αρρένων ισραηλιτών 
από 18 έως 45 ετών» στην πλατεία Ελευθερίας.15 για τη Νέα ευρώπη όμως η 
προπαγάνδα εναντίον του εβραϊκού στοιχείου ξεκίνησε αμέσως. Διαβάζουμε 
στις 20 απριλίου 1941:

διότι εις το μέλλον δεν θα υπάρχουν πλέον πόλεμοι. αφού θα λείψουν 
τα αίτια που τους προκαλούν. […] Και θα εξωσθούν από την κοινωνικήν 
και πολιτικήν ζωήν των λαών οι εβραίοι. Και δεν θα υπάρχη πλέον πρό-
σφορον έδαφος δι’ αιματοχυσίας μεταξύ των λαών, προς εξυπηρέτησιν 
πλουτοκρατικών συμφερόντων.1�

παρά τις υπαρκτές αλλά λανθάνουσες αντιεβραϊκές τάσεις17 της ελληνι-
κής κοινωνίας, έπρεπε να γίνουν συνειδητές και συστηματικές προσπάθειες 
προκειμένου οι τάσεις αυτές να ενεργοποιηθούν.18 η δημοσίευση σχετικών 

15. η ανακοίνωση της γενικής Διοίκησης Μακεδονίας δημοσιεύτηκε στην εφημ. απο-
γευματινή (9 ιουλίου 1942). για μία σύντομη περιγραφή των εφημερίδων και του 
ρόλου τους εκείνη την περίοδο βλ. ενδεικτικά γιομτώβ γιακοέλ, απομνημονεύματα 
1941-43, (εισαγωγή φραγκίσκη αμπατζοπούλου), Ίδρυμα Ετς αχάιμ, παρατηρητής, 
θεσσαλονίκη 19��, σ. 97-98. 
16. «Επί τη επετείω των γενεθλίων του. αδόλφος χίτλερ, ο αναδημιουργός της Ευρώ-
πης», Νέα ευρώπη, 20 απριλίου 1941.
17. χαρακτηριστικό παράδειγμα του Μεσοπολέμου αποτελεί ο εμπρησμός του κάμπελ. 
βλ. σχετικά Μ. Mazower, ό.π., σ. 48�-490 · Μαρία βασιλικού, «Εθνοτικές αντιθέσεις 
στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου. η περίπτωση του εμπρησμού του κάμπελ», Ίστωρ, 
τ.7 (1994), σ. 15�-174 · B. Pierron, ό.π., σ. 20�-2�4. και για πιο συνολική θεώρηση από 
την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους βλ. κείμενο φ. κάραμποτ στον παρόντα τόμο 
«περί αλλόθρησκων Εβραίων και ετερόδοξων Ευαγγελικών πολιτών στο ελληνικό 
κράτος τον 19ο αιώνα».
18. χάγκεν φλάισερ, ςτέμμα και ςβάστικα. η ελλάδα της Κατοχής και της αντίστασης, 
1941-1944, τ. 2, αθήνα, παπαζήσης, 1995, σ. �00 · γιώργος Μαργαρίτης, «Ελληνικός 
αντισημιτισμός: Μια περιήγηση, 1821, 1891, 19�1» στο Ο ελληνικός εβραϊσμός, αθήνα, 
Εταιρεία ςπουδών Νεοελληνικού πολιτισμού και γενικής παιδείας, 1999, σ. 26 (15-�1).
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άρθρων – ιδίως εκεί όπου βρισκόταν η μεγαλύτερη εβραϊκή κοινότητα της 
χώρας – αναδεικνύεται σε χρήσιμο εργαλείο προπαγάνδας. τα άρθρα του 
Μαγνή φιλοξενήθηκαν, σε ορισμένες περιπτώσεις, στη στήλη «ιστορικά 
ςημειώματα» του περιοδικού Νέοι Καιροί, με σκοπό προφανώς την ενί-
σχυση της ορθότητας των λόγων του, μέσω υποτιθέμενων επιστημονικών 
τεκμηρίων. ςτα άρθρα αυτά επιχείρησε να αποδείξει ότι οι αντισημιτικές 
αντιλήψεις των Ελλήνων όπως και η ανθελληνική δράση των Εβραίων 
υπήρχαν από την αρχαιότητα. προστρέχει στο παρελθόν για να πετύχει 
τον στόχο του, την αποκάλυψη δηλαδή και αναγνώριση της «αλήθειας».19 
η σειρά αυτή είναι ενδεικτική της συστηματικής προσπάθειας προκειμέ-
νου να δημιουργηθεί η κατάλληλη ατμόσφαιρα μέχρι να κορυφωθούν τα 
αντιεβραϊκά μέτρα. τον ίδιο στόχο είχε και η αντίστοιχη σειρά άρθρων της 
Νέας ευρώπης που υπέγραφε ο Νίκος καμμώνας στη στήλη «παρασκήνια 
και θεάματα» με τίτλο «οι Εβραίοι της θεσσαλονίκης» από τις 9 αυγού-
στου έως τις 2� οκτωβρίου 1942.

η επιλογή του επιθετικού προσδιορισμού «νέος» στα δύο από τα τρία 
έντυπα κάθε άλλο παρά τυχαία μπορεί να είναι. Δηλώνει τουλάχιστον τη 
διάθεση τομής με το άμεσο παρελθόν, καθώς και την πρόθεση για ξεκίνη-
μα μιας «νέας» ιστορικής περιόδου.20 οι συνεργάτες των εντύπων δημόσια 
ισχυρίζονταν ότι οδεύουν προς μια «νέα Ελλάδα» μέσα στην νέα τάξη πραγ-
μάτων του Άξονα.�1 ωστόσο, παρά την τομή την οποία επιδίωξαν τα έντυπα 
με το άμεσο παρελθόν, η αντιεβραϊκή αρθρογραφία εν πολλοίς θα δούμε ότι 
ακολουθεί όλα τα στερεότυπα που προϋπήρχαν. πράγματι, με ενδεικτικό 

19. αναφέρομαι μόνο στα άρθρα που εντόπισα από τα σωζόμενα τεύχη. η σειρά απο-
τελείται από τα εξής άρθρα: «τι εφρόνουν οι αρχαίοι Έλληνες κατά των Εβραίων (17 
αυγούστου 1942) · «πρώτοι οι αρχαίοι Έλληνες ετάχθησαν κατά των Εβραίων» (24 
αυγούστου 1942) · «ας μάθουν λοιπόν οι Έλληνες την αλήθειαν διά τους Εβραίους» (�1 
αυγουστου 1942 & 7 ςεπτεμβρίου 1942) · «οι πρώτοι αντιεβραϊκοί συγγραφείς» (14 και 
21 ςεπτεμβρίου 1942) · «η σκοτεινή μορφή του Μωϋσή» (28 ςεπτεμβρίου 1942) · «η 
σκοτεινή μορφή του Μωϋσή και τα τολμηρά του σχέδια» (5 οκτωβρίου 1942) · «προς 
την πλήρη αποκάλυψη του κακοποιού Εβραϊσμού» (19 οκτωβρίου 1942) · «Ναι! κά-
μνουν οι Εβραίοι ανθρωποθυσίες» (14 Δεκεμβρίου 1942).
20. βλ. Νίκος παπαναστασίου, «Δωσίλογοι εναντίον μεταξικών ‘δωσιλόγων και καταχρα-
στών’. η θεσμική ασυνέχεια της κατοχικής κυβέρνησης τσολάκολγου» στο ι. Μιχαηλίδης, 
ηλ. Νικολακόπουλος, χ. φλάισερ (επιμ.) ‘εχθρός’ εντός των τειχών. Όψεις του δωσιλογι-
σμού στην ελλάδα της Κατοχής, αθήνα, Ελληνικά γράμματα, 2006, σ. 107-122. 
21. «Νέα Ελλάς», Νέα ευρώπη, 9 Μαΐου 1941. βλ. και «απολύτρωσις», Νέα ευρώπη, 
29 απριλίου 1941 · Δ. πολύζου «ποιος θα είναι ο νικητής;», απογευματινή, 20 ιουνίου 
1941. ο Δημήτριος πολύζος ήταν τότε υπουργός Επισιτισμού στην κυβέρνηση συνερ-
γασίας του τσολάκογλου.
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παράδειγμα τον αντισημιτικό λόγο, ο δημόσιος λόγος των δύο εφημερίδων 
μόνο «νέος» δεν ήταν.��

ςτο Μεσοπόλεμο, η αντισημιτική κίνηση στη θεσσαλονίκη δεν είχε θεωρη-
τικό υπόβαθρο βασισμένο σε ολοκληρωμένο ιδεολογικό πλαίσιο, και γι’ αυτό 
βασίστηκε στον εθνικισμό, από τον οποίο δανείζεται ποικίλα επιχειρήματα.�3 
το πλαίσιο, όμως, του πολέμου διαμόρφωσε μια νέα κατάσταση και προσέ-
φερε νέα εργαλεία. η αντισημιτική επιχειρηματολογία συνέχιζε, φυσικά, να 
δανείζεται από τον εθνικιστικό λόγο, αλλά είχε πλέον εμπλουτιστεί από την 
ευρωπαϊκή διάσταση του πολέμου και της κατοχής. 

ςτόχος της αντισημιτικής αρθρογραφίας ήταν να απομακρυνθούν «από 
την πολιτικήν, οικονομικήν και δημόσιαν εν γένει ζωήν, οι Εβραίοι»�4. για 
να συμβεί κάτι τέτοιο, έπρεπε να «χτυπηθούν» σε όλους αυτούς τους το-
μείς και να στερηθούν οποιοδήποτε δικαίωμα συμμετοχής σε κάθε έναν 
από αυτούς τους τομείς. θα χρησιμοποιήσω αυτή την σχηματοποιημένη 
κατηγοριοποίηση – πολιτική, οικονομική και δημόσια εν γένει ζωή – διότι 
διευκολύνει την ανάγνωση και την ανάλυση των σχετικών άρθρων. αυτό, 
βεβαίως, δε σημαίνει ότι ο διαχωρισμός έχει αυστηρά και ανελαστικά όρια. 
κάθε άλλο μάλιστα, σε αρκετές περιπτώσεις, θα δούμε πώς η μία κατηγο-
ρία εμπλέκεται στην άλλη. 

Ξεκινώντας λοιπόν από την πολιτική ζωή, οι Εβραίοι παρουσιάστηκαν ως 
εκείνοι που οδηγούσαν την Ευρώπη προς τον μπολσεβικισμό: 

αλλ’ είναι πάντως γεγονός αναμφισβήτητον, ότι οι εβραίοι αυτοί, όλοι οι 
εβραίοι, απομένουν σύμφωνοι διά την παράδοσιν της ευρώπης εις τον 
μπολσεβικισμόν και την καταστροφήν της.25 
Ο εβραϊσμός υποσκάπτει την πλουτοκρατίαν και υποκινεί τον 
Κομμουνισμόν, διά να υπαγάγη τον κόσμον υπό την κυριαρχίαν του. […] 
επληροφορήθημεν ουχί προ μακρού χρόνου βάσει ενός αμερικανικού 
μυστικού εγγράφου, πως εβραίοι πολυεκατομμυριούχοι των ηνωμένων 
πολιτειών διά οικονομικής ενισχύσεως της επαναστάσεως εις ρωσσίαν, 
εβοήθησαν τον μπολσεβικισμόν.��

22. α. πατρικίου, «Μια ‘νέα’ ιστορική περίοδος», ό.π., σ. 145.
2�. γ. Μαργαρίτης, «Ελληνικός αντισημιτισμός», ό.π., σ. 26. 
24. «Νέοι ορίζοντες. ανάγκη ν’ αναπροσαρμοσθούν τα πάντα εις τον τόπον μας κατά 
το πνεύμα της Εθνικοσοσιαλιστικής κοσμοθεωρίας. τι μας διδάσκει το γερμανικόν 
θαύμα.», Νέα ευρώπη, 1 ιουνίου 1941.
25. «Μέχρι νίκης», Νέα ευρώπη, 25 ιουνίου 194�.
26. «αι � σκοτειναί δυνάμεις που συνεμάχησαν κατά της ανθρωπότητος: πλουτοκρα-
τία – Εβραϊσμός – κομμουνισμός», Νέοι Καιροί, 11 ιανουαρίου 194�.
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η «συνεργασία» με τον κομμουνισμό αποτελούσε αυταπόδεικτο στοιχείο 
ότι δεν είχαν καμία θέση στο πολιτικό παιχνίδι αφού, υποτίθεται, ότι ολόκλη-
ρη η Ευρώπη μαχόταν ακριβώς τον κομουνιστικό αυτόν κίνδυνο,27 διεξάγο-
ντας μάλιστα έναν ιερό πόλεμο.28 πρόκειται για κοινή «συνωμοσία» Εβραίων 
και μπολσεβίκων · πρόκειται για τον εχθρό της Ευρώπης, αλλά και ολόκληρης 
της «ανθρωπότητος»: 

[…] ολόκληρος η ευρώπη εσώθη και απεφεύχθη η καταστροφή την 
οποίαν μόνον μετά φρίκης δυνάμεθα να φαντασθώμεν. […] η ευρώπη 
δύναται και θέλει να μη κατασπαράσση αιωνίως τας σάρκας της μόνον 
και μόνον διά να ευρίσκη μια ομάς αγγλοσαξώνων και εβραίων συνωμο-
τών την ικανοποίησιν των εμπορικών της συμφερόντων εις τον πόλεμον 
των λαών.�9

ςτον τομέα της οικονομικής ζωής, οι Εβραίοι συνδέονται με την κερδοσκο-
πία και τον καιροσκοπισμό: 

εν τω μεταξύ οι αισχροκερδείς και οι εβραίοι κερδοσκόποι, οι αιμοβό-
ροι λησταί του υπόπτου ταχυπλουτισμού οργιάζουν και τα σκάνδαλα της 
πολιτικής συνενοχής, διαδέχονται άλληλα.�0 

Έχοντας μόνο το κέρδος στο μυαλό τους, δεν θα μπορούσαν, βεβαίως, 
να συμμετέχουν σε «έντιμες» οικονομικές δραστηριότητες. από το φθι-
νόπωρο του 1942 οι εμπορικές δραστηριότητες των Εβραίων όχι απλώς 
έχουν πάψει ασφαλώς να είναι «έντιμες», αλλά απειλούν τη δημόσια 
υγεία, αφού το «εβραιοπάζαρο» του χιρς ήταν «εστία μεταδόσεως μολυ-

27. Ενδεικτικά βλ. «ο πόλεμος κατά της ρωσσίας προσέλαβε μορφήν ςταυροφορίας», 
απογευματινή, 28 ιουνίου 1941· «ολόκληρος η Ευρώπη ετάχθη παρά το πλευρόν της 
γερμανίας εις τον αγώνα κατά των βαρβάρων», Νέα ευρώπη, 4 ιουλίου 1941.
28. «τώρα η ςοβιετική ρωσσία, αμετανόητος και παναθλία συνωμότις εναντίον της 
θρησκείας, της ηθικής, της τιμιότητος […] ο ιερός πόλεμος προχωρεί. ο αγών διά τα 
ιερά και όσια της ανθρώπινης τιμής θα τερματισθή με την νίκην. και αύριον μία νέα 
Ευρώπη θα ανατείλη διά να ζήση ήσυχος, διά να εργασθή ήρεμος, χωρίς να φοβείται, 
το κομμουνιστικόν μόλυσμα, χωρίς να παραλύη η θέλησις της από τους διεθνείς συ-
νομώτας και ανατροπείς. ας είναι ευλογημένα τα όπλα των σταυροφόρων του ιερού 
πολέμου…»· «ιερός πόλεμος», Νέα ευρώπη, 11 ιουλίου 1941.
29. «ο φύρερ του γ’ ράϊχ προς τον γερμανικόν στρατόν. οι ενδοξότεροι πολεμικοί 
άθλοι. ‘η Ευρώπη εσώθη από καταστροφής την οποίαν μετά φρίκης δυνάμεθα να φα-
ντασθώμεν’. η κοινή συνωμοσία των Εβραίων και Εβραιομπολσεβίκων. ο εχθρός της 
ανθρωπότητος θα συντριβή», Νέα ευρώπη, � ιανουαρίου 1942. 
�0. βλ. υποσ. 16.
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σματικών νόσων» και έπρεπε να σπεύσει η αστυνομία να το διαλύσει.31 
Εφόσον η συμβίωση με τους Εβραίους ήταν ένας «φοβερός κίνδυνος»3� 
έπρεπε να εκδιωχθούν και από τη «δημόσια ζωή εν γένει». Έτσι, επιστρα-
τεύτηκε το επιχείρημα της ανηθικότητας και βεβαίως της εγκληματικότη-
τας. παρουσιάστηκαν ως φρικτοί εγκληματίες, κακοποιοί εκ πεποιθήσεως 
και, τελικά, υπάνθρωποι: 

[…] αι διάφοραι έρευναι απέδειξαν ότι τα θρησκευτικά θύματα των 
εβραίων υπήρξαν ως επί το πλείστον παιδιά. Ο θρησκευτικός φόνος 
παρά τοις εβραίοις είναι τόσον παλαιός όσον και αυτός ο Ιουδαϊσμός. 
η αρχή του υπήρξαν αι παλαιοεβραϊκαί θυσίαι. υπό τα φρικτότερα βα-
σανιστήρια προξενούνται εις παιδιά και εφήβους αιμαόσουσαι πληγαί. 
πολλάκις ενεργείται εβραϊκή τομή διά να κερδηθή όσον το δυνατόν πε-
ρισσότερον αίμα. αι ιατροδικαστικαί εξετάσεις απέδειξαν ότι εις τα πτώ-
ματα των θυμάτων δεν απέμεινον ούτε μία σταγών αίματος. 33

ςτο ίδιο απόσπασμα υπάρχει και η επεξήγηση της λεγόμενης «εβραϊκής 
τομής»: 

ειδικός τρόπος θανατώσεως των θυμάτων υπό των εβραίων: το θύμα 
κρεμάται με την κεφαλήν προς τα κάτω κατόπιν ενεργείται μικρά τομή 
εις το εμπρόσθιον μέρος του λαιμού. Ο θάνατος επέρχεται σιγά, όταν εις 
το σώμα του θύματος δεν απομείνη πλέον αίμα. 

οι ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για την τέλεση των ανθρωποκτονιών 
σύμφωνα με τη γνωστή «συκοφαντία του αίματος»34 ενισχύουν και τελικά κο-
ρυφώνουν την επιχειρηματολογία υπέρ της εκδίωξης των Εβραίων «εν γένει» 
από τη ζωή. οι εγκληματικές πράξεις των Εβραίων υποτίθεται ότι συνδέονται 
με τις «σκοτεινές» προσπάθειές τους για εξαφάνιση του χριστιανισμού: «ο 
εβραϊσμός του λονδίνου, της βάσιγκτων και της Μόσχας δεν συγχωρεί την 

�1. «Μια εβραϊκή ασχήμια», απογευματινή, 16 οκτωβρίου 1942.
�2. ςτο ίδιο.
��. χέλμουτ ςραμ «Ναι! κάμνουν οι Εβραίοι ανθρωποθυσίας!», Νέοι Καιροί, 14 Δε-
κεμβρίου 1942.
�4. πρόκειται για το γνωστό μύθο, σύμφωνα με τον οποίο αποδίδονται στους Εβραίους 
τελετουργικές ανθρωποθυσίες χριστιανοπαίδων, από τα οποία αφαιρείται το αίμα για 
την παρασκευή αζύμων, που υποτίθεται ότι προορίζονται για τον εορτασμό του εβρα-
ϊκού πάσχα. ο μύθος αυτός έχει τις ρίζες του στο παρελθόν και είναι διαδεδομένος 
σε ολόκληρο τον χριστιανικό κόσμο. Ευτυχία λιάτα, η Κέρκυρα και η Ζάκυνθος στον 
κυκλώνα του αντισημιτισμού..., ό.π., σ. 19. η έκρηξη αντισημιτισμού στην κέρκυρα 
και τη Ζάκυνθο το 1891 προκαλείται ακριβώς από μία τέτοια υποτιθέμενη συκοφαντία. 
βλ. σχετικά όλο το βιβλίο της Ε. λιάτα.
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χριστιανικήν Ευρώπην ούτε τον πολιτισμόν της».�5 Με αυτό τον τρόπο απευ-
θύνονταν στο θρησκευτικό αίσθημα των Ελλήνων της θεσσαλονίκης, ώστε η 
συναίνεση στον εκτοπισμό των Εβραίων να αποτελέσει με έναν έμμεσο τρόπο 
και προάσπιση της χριστιανικότητάς τους. 

υπάρχουν ακόμη άρθρα που λειτουργούν ενισχυτικά, αλλά δεν εντάσσο-
νται απαραίτητα τόσο ξεκάθαρα στην παραπάνω κατηγοριοποίηση. Με γενι-
κές αναφορές στη «μάχη του καλού εναντίον του κακού» ο σκοπός παρέμεινε 
ο ίδιος: η περιθωριοποίηση και η δαιμονοποίηση του εβραϊκού στοιχείου: 

Έναντι του μεγάλου κινδύνου όστις ηπείλει τον από χιλιετηρίδων πο-
λιτισμόν της ευρώπης ο γερμανικός λαός οδηγούμενος υπό της θείας 
προνοίας ανέλαβεν τον ιερώτατον μέγιστον και δυνατότατον πόλεμον. 
πρόκειται περί αγώνος του φωτός εναντίον των δυνάμεων του σκότους 
και του βαρβαρισμού. […] ο μπολσεβικισμός είναι μια άλλη μορφή των 
προσπαθειών του εβραϊσμού διά την παγκόσμιον κυριαρχίαν […].3�

η συνολική θεώρηση των ιδιοτήτων που αποδόθηκαν στον εβραϊκό πλη-
θυσμό οδηγούν στην εξής χαρακτηριστική περιγραφή του Εβραίου: 

Ο εβραίος είνε πανταχού παρών. ξεχωρίζει ως μορφή ανθρώπινη και 
από αυτούς ακόμη τους ανθρωποφάγους παπούα. […] Οι εβραίοι όμως 
προκαλούν το μίσος και την απέχθειαν. Γιατί; εκ πρώτης όψεως το 
πράγμα είνε ανεξήγητο. Μάτια πονηρά, που ποτέ δεν ατενίζουν τον συ-
νομιλητήν κατά πρόσωπον, μύτη γαμψή, ματογυάλια που δείχνουν μιαν 
εμβρυθή πολυμάθειαν, κυρτωμένον σώμα, είνε η αλάνθαστη σφραγίδα 
των τέκνων αυτών του Ισραήλ. Καθώς βαδίζει εις το ημίφως, σκιά ύπο-
πτος, ο εβραίος ή θα συνομωτή με τους ομοφύλους του ή θα εξαπατά 
τον χριστιανόν.�7 

η επίμονη και συστηματική αντισημιτική αρθρογραφία αποσκοπούσε στη 
δημιουργία κλίματος ανεκτικότητας στα ενδεχόμενα αντιεβραϊκά μέτρα. η 
συστηματοποίηση επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι το χρονικό διάστημα 
από το καλοκαίρι του 1942 έως τις αρχές του 194� αποτέλεσε το σημείο ταύ-
τισης των τριών εντύπων: η κυκλοφορία των Νέων Καιρών και η εντατικο-
ποίηση της σχετικής αρθρογραφίας της απογευματινής ήρθαν να δώσουν την 
τελική ώθηση στην προσπάθεια που είχε ξεκινήσει η Νέα ευρώπη. αυτή η 
«ύποπτη σκιά» είναι υπεύθυνη των δεινών που ταλάνιζαν την ελληνική κοι-

�5. «Μέχρι νίκης», Νέα ευρώπη, 25 ιουνίου 194�.
�6. «πόλεμος του φωτός εναντίον του σκότους», απογευματινή, 25 ιουνίου 194�.
�7. «ο Εβραίος. ςκιά ύποπτος, πανταχού παρούσα – Μορφή ανθρώπινη που προκαλεί 
την απέχθειαν. Μια ζωντανή σκιαγραφία του.», Νέοι Καιροί, 14 ςεπτεμβρίου 1942, σ. �. 



ΟΙ εΒραΙΟΙ ως εχθρΟΙ της Νεας ευρωπης

255

νωνία, έγραφε στο κύριο άρθρο του ο αρχισυντάκτης και υπεύθυνος διευθυ-
ντής της Νέας ευρώπης Μ. παπαστρατηγάκης: 

Έμειναν μακράν της ελληνικής κοινωνίας, αλλ’ όταν εύρον την ευκαι-
ρίαν να επιτεθούν, δεν εδίστασαν. Ήτο καθημαγμένη η ελλάς από 
ένα πόλεμον εις τον οποίον την έσυρεν ο διεθνής εβραϊσμός και η 
αγγλική πλουτοκρατία. Όταν δε η ελλάς ευρέθη κατά γης, πρώτοι οι 
οποίοι επετέθησαν εναντίον της διά να σκυλλεύσουν το πτώμα της 
ήσαν αυτοί, οι άνθρωποι με τον κίτρινον αστέρα, οι εβραίοι. […] Και 
ήρχισε το έργον των τιμών. αυτοί ενεθυμήθησαν και την χρεωκοπη-
μένην λίραν. ποιος λησμονεί τον περισυνόν χειμώνα και το παρελθόν 
θέρος; εις τα ύψη η λίρα, εις τον ουρανόν αι τιμαί. πέρισυ νεκροί από 
την πείναν. […] Και εκείνοι, οι άνθρωποι με τον κίτρινον αστέρα και 
με την κίτρινην από το μίσος ψυχήν, εθησαύριζον. Ήσαν οι ρυθμισταί 
των τιμών.�8 

ςτους Εβραίους, λοιπόν, αποδόθηκαν οι ευθύνες τόσο για τον ίδιο τον 
πόλεμο όσο και για τις συνέπειές του στις τοπικές κοινωνίες. Επιπλέον, το 
παραπάνω απόσπασμα δείχνει ότι το μέτρο του κοινωνικού αποκλεισμού (το 
κίτρινο αστέρι) είχε απογυμνωθεί πια από κάθε ηθικό φραγμό. τα μέτρα ενα-
ντίον της εβραϊκής κοινότητας ήταν πλέον εντός των ορίων του φυσιολογικού 
και της κανονικότητας. το ίδιο άρθρο μετά την απόδοση ευθυνών, κατέληγε 
στο συμπέρασμα ότι «ήλθεν η ώρα της ανταποδώσεως», ότι έφτασε, δηλαδή, 
η στιγμή να απαλλαγεί η χώρα από το εβραϊκό στοιχείο: 

η ελληνική γη θέλει ν’ απαλλαγή από αυτούς. θέλει ν’ αποκαθαρθή. Οι 
άνθρωποι με τους κίτρινους αστέρας δεν έχουν πλέον θέσιν εις τον τόπον 
αυτόν. Και η απαλλαγή θα είναι μία ημέρα πραγματικής απολυτρώσεως, 
την οποίαν θα εορτάση ο λαός και δεν θα λησμονήσουν αι ελληνικαί 
γεννεαί. Ήλθεν η ώρα! Οι βέβηλοι ας φύγουν…

την ίδια μέρα, 27 φεβρουαρίου 194�, βρίσκουμε στην απογευματινή το 
άρθρο του χρ. Ελευθεριάδη με τον τίτλο «Να φύγουν»:

από αιώνων τώρα όλοι οι Έλληνες έχομεν κάμη μίαν διαπίστωσιν: την 
διαπίστωσιν ότι οι εβραίοι αποτελούν διά την χώραν μας ό,τι δι’ ένα υγιή 
οργανισμόν μία γάγγραινα. […] πρέπει λοιπόν να φύγη. […] 

για να τελειώσει το άρθρο, αποποιούμενος κάθε ευθύνη για την μετέπειτα 
τύχη των Εβραίων, έγραψε:

Να φύγει. Να υπάγη όπου θέλει. πάντως να μη μείνη εδώ, εις την ελλάδα, 

�8. Μ. παπαστρατηγάκης, «Ήλθεν η ώρα!...», Νέα ευρώπη, 27 φεβρουαρίου 194�.
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την οποίαν εμίσησε, την οποίαν εξεμεταλλεύθη, την οποίαν εξύβρισεν, 
της οποίας το πένθος επανηγύρισε και την χαράν επένθησε39.

το κλίμα, εφόσον πια είχε συνοψιστεί σε μια συνθηματική φράση 
(«Να φύγουν»), φαίνεται ότι ήταν πλέον κατάλληλο για να γίνουν αποδε-
κτά τα τελικά αντιεβραϊκά μέτρα. αξίζει να θυμηθούμε ότι βρισκόμαστε 
ένα χρόνο ακριβώς μετά τη Διάσκεψη της βάνζεε (Wansee Conference, 
ιανουάριος 1942), σύμφωνα με το πρωτόκολλο της οποίας ο στόχος ήταν 
η «τελική λύση» του εβραϊκού ζητήματος, δηλαδή η εξόντωση όλων των 
ευρωπαίων Εβραίων. Μετά τη Διάσκεψη οι μαζικές δολοφονίες είχαν με-
τατραπεί πια σε συστηματική γενοκτονία.40 Επιστρέφοντας στην ελληνική 
περίπτωση, στις 6 φεβρουαρίου 194� εισήχθησαν οι λεγόμενοι φυλετικοί 
νόμοι της Νυρεμβέργης, σύμφωνα με τους οποίους οι Εβραίοι έπρεπε να 
φορέσουν το κίτρινο αστέρι, να σημαδέψουν τα καταστήματά τους και να 
συγκεντρωθούν σε μια περιοχή.41 Ένα μήνα αργότερα, στις 6 Μαρτίου, οι 
Εβραίοι της θεσσαλονίκης συναθροίστηκαν στις φτωχές εβραϊκές γειτο-
νιές, οι οποίες μετατράπηκαν σε γκέτο,4� και από τις 15 του ίδιου μήνα 
ξεκίνησαν οι πρώτοι συρμοί με προορισμό το Άουσβιτς.43 η εθνική ομοιο-
γενοποίηση, ο πλήρης εξελληνισμός, δηλαδή, της θεσσαλονίκης, είχε πια 
μπει σε πορεία ολοκλήρωσης, αφού κάτι λιγότερο από το 5% του εβραϊκού 
πληθυσμού γλίτωσε τον εκτοπισμό.44 

ο εθνικιστικός λόγος διατρέχει ολόκληρη τη σχετική αρθρογραφία. η συ-
γκρότηση, ωστόσο, του εθνικιστικού λόγου μέσα στο πλαίσιο του πολέμου 
διαμορφώθηκε από την υπερεθνική διάσταση της γερμανικής κατοχής σχε-

�9. χρ. Ελευθεριάδης, «Να φύγουν», απογευματινή, 27 φεβρουαρίου 194�. Ίσως θα 
έπρεπε να σημειωθεί ότι ο Ελευθεριάδης αθωώθηκε από το Ειδικό Δικαστήριο. πρα-
κτικά και αποφάσεις του Ειδικού Δικαστηρίου Δοσιλόγων του τύπου (2� οκτωβρίου 
– � Νοεμβρίου 1945). Ευχαριστώ τον ςτράτο Δορδανά για την ευγενική παραχώρηση 
φωτοτυπημένου αντιγράφου των πρακτικών, που ήρθαν στην κατοχή του μετά από 
σχετική άδεια του πρωτοδικείου θεσσαλονίκης και του υπουργείου Δικαιοσύνης. για 
τη δίκη των δημοσιογράφων των δύο εφημερίδων βλ. ςτρατος Δορδανάς, «ο εχθρός 
με την πένα», ό.π., σ. 150-16�.
40. Mark Roseman, The Wannsee Conference and the Final Solution: A reconsidera-
tion, Picador, Νέα υόρκη, σ. 48-79.
41. Ετμετσόγλου, ό.π., σ. 181 και Bowman, ό.π., σ. 65-66.
42. πρόκειται για το συνοικισμό του βαρόνου χίρς, την αγία παρασκευή και το ρεζί 
βαρδάρ. Minna Rozen, «Jews and Greeks remember their past», ό.π., σ. 116.
4�. για ένα χρονικό των εκτοπίσεων βλ. κεφάλαιο 5 του Bowman, ό.π., σ. 82-9�.
44. Μ. Mazower, ό.π., σ. 519 και για ένα συγκεντρωτικό πίνακα των θυμάτων σε όλη τη 
χώρα, Bowman, ό.π., σ. 2�9-244.
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δόν σε ολόκληρη την ηπειρωτική Ευρώπη. η αλληλεγγύη μεταξύ των πολι-
τών μετατράπηκε σε επιδιωκόμενο στόχο τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπα-
ϊκό επίπεδο, αφού ο ναζισμός είχε, ουσιαστικά, ισοπεδώσει τις υπάρχουσες 
κοινωνικές δομές.45 ο λόγος υπέρ του οράματος για τη «Νέα Ευρώπη» του 
Άξονα, στο πλαίσιο μάλιστα της οποίας θα λυνόταν οριστικά και το εβραϊ-
κό ζήτημα, ήταν κατ’ εξοχήν εθνικιστικός – πολλώ δε μάλλον από τη στιγμή 
που οι Εβραίοι εμπόδιζαν την ολοκλήρωση της εθνικής ομοιογενοποίησης.4� 
η εικόνα που κατασκευάστηκε καταλήγει να αναδείξει το εβραϊκό στοιχείο 
όχι μόνο ως υπαίτιο του πολέμου, αλλά και ως εχθρό της Ελλάδας και κατ’ 
επέκταση της Ευρώπης: 

Οι αναγνώσται μας θα διαπιστώσουν από τας δημοσιεύσεις άρθρων 
εναντίον του μπολσεβικισμού και του εβραϊσμού μιαν έντασιν του 
αγώνος εναντίον των δύο αυτών εχθρών του ευρωπαϊκού πολιτι-
σμού. δεν θα είνε άδικος ούτε εσφαλμένη η διαπίστωσις αυτή. διότι 
ο αγών εναντίον των δύο τούτων εχθρών επιβάλλεται εξ υπερτάτης 
ηθικής υποχρεώσεως εις όλους εκείνους οι οποίοι αγαπούν την πα-
τρίδα των, την ευρώπην, τα ιδανικά των, την πίστιν των, την ζωήν 
των. πρόκειται περί δύο εχθρών αμειλίκτων, οι οποίοι δεν γνωρίζουν 
έλεος εις τον αγώνα των εναντίον της ορθοδοξίας, του χριστιανισμού, 
των ηθικών αρχών, της κοινωνικής τάξεως και των ειλικρινών εθνι-
κών διεκδικήσεων.47

η «κοινοτοπία του κακού», παρερμηνεύοντας – μάλλον τολμηρά – η 
γνωστή φράση της χάνα Άρεντ,48 εν προκειμένω νοείται με μία πρωταρ-

45. Mark Mazower, Hitler’s Empire. Nazi rule in Occupied Europe, Allen Lane, λονδί-
νο 2008, σ. �92-� · του ίδιου, ςτην ελλάδα του χίτλερ. η εμπειρία της Κατοχής, αθή-
να, αλεξάνδρεια, 1994, σ. 108.
46. φραγκίσκη αμπατζοπούλου, «η εικόνα του Εβραίου στην ελληνική πεζογραφία, 
19�0-1950» στο χάγκεν φλάισερ (επιμ.) η ελλάδα ’36-49. από τη δικτατορία στον 
εμφύλιο. τομές και συνέχειες, αθήνα, καστανiώτη, 200�, σ. 420 (411-420).
47. «Δύο εχθροί», Νέα ευρώπη, 1� φεβρουαρίου 194�. 
48. Hannah Arendt, Eichmann in Jerusalem: A report on the banality of evil, Νέα 
υόρκη, The Viking Press, 1964. η Άρεντ χρησιμοποίησε τη φράση με την έννοια 
ότι εκείνοι που διέπραξαν κακό στο όνομα του ναζισμού ήταν οι ίδιοι κοινότοποι 
άνθρωποι και γραφειοκράτες. για μια απάντηση στην ερμηνεία αυτή, σύμφωνα με 
την οποία τα εγκλήματα του εθνικοσοσιαλισμού δεν έγιναν από ουδέτερους γρα-
φειοκράτες, αλλά από ενεργούς ιδεολογικά πολίτες βλ. Michael Thad Allen, «The 
banality of evil reconsidered: SS mid-level managers of extermination through 
work», Central European History, τ. �0/2, 1997, σ. 25�-294. και για μια ενδεικτι-
κή περιγραφή της ιστοριογραφικής συζήτησης περί εξόντωσης των Εβραίων βλ. 
Saul Friedländer, «The extermination of European Jews in historiography. Fifty 
years later», Omer Bartov (επιμ.), The Holocaust. Origins, Implementation, After-
math, λονδίνο, 2001, σ. 79-91.
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χική έννοια, ότι δηλαδή τα μέτρα περιθωριοποίησης και εκδίωξης των ελ-
λήνων Εβραίων είχαν γίνει πια φυσιολογικά και κοινότοπα. αν ο στόχος, 
λοιπόν, της συγκεκριμένης αρθρογραφίας ήταν να εξορθολογικοποιήσει 
τα αντιεβραϊκά μέτρα και να εξοικειώσει το κοινωνικό σύνολο με την «τε-
λική λύση», τότε μήπως πράγματι θα μπορούσαμε να μιλήσουμε περί «κοι-
νοτοπίας του κακού»; 


