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Εισαγωγή 

Το φαινόμενο του αντισημιτισμού στη Θεσσαλονίκη κατά τον Μεσο-

πόλεμο έχει αποτελέσει μέχρι σήμερα αντικείμενο ιστορικής έρευνας 

ως προς ποικίλα επιμέρους θέματα, όπως η ίδρυση και η δράση των 

εθνικιστικών οργανώσεων, η αντισημιτική πολιτική.1 Οι αντισημιτικές 

εκδηλώσεις σε διάφορες βορειοελλαδικές πόλεις είναι κάποιες περισ-

σότερο και κάποιες λιγότερο γνωστές. Λιγότερο γνωστή είναι η εκδή-

λωση του πρώτου σοβαρού αντισημιτικού επεισοδίου στη Δράμα από 

την τοπική ΕΕΕ (Ιούνιος 1931),2 ενώ περισσότερο έχει διερευνηθεί η 

εθνικοσοσιαλιστικού τύπου πολιτική κίνηση του Γεωργίου Σπυρίδη 

(1932-1934).3 Το παρόν άρθρο επιχειρεί να φωτίσει περαιτέρω τις κι-

νήσεις αυτές καθώς και τις αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας. 

 

 

 
1  Βλ. ενδεικτικά Θεοδόσης Τσιρώνης, «Η οργάνωση Εθνική Ένωσις “Η Ελλάς” 

(Ε.Ε.Ε.) στη Θεσσαλονίκη του Μεσοπολέμου (1927-1936). Τα καταστατικά και η 

δράσης της», Επιστημονική Επετηρίδα του Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης του Δήμου 

Θεσσαλονίκης 6 (2002): 293-313· Μαρία Βασιλικού, «Εθνοτικές αντιθέσεις στην Ελ-

λάδα του Μεσοπολέμου. Η περίπτωση του εμπρησμού του Κάμπελ», Ίστωρ 7 (1994): 

153-74· Mark Mazower, Θεσσαλονίκη, Πόλη των Φαντασμάτων, Χριστιανοί, Μου-

σουλμάνοι και Εβραίοι, 1430-1950 (Αθήνα: 2006)· Χριστιάνα Πιστόλα, «Η Οργά-

νωση ‘Εθνική Ένωσις Ελλάς’ (Τρία Έψιλον)» (μεταπτ. εργ., ΑΠΘ, 2014)· Ρένα Μό-

λχο, «Η αντιεβραϊκή νομοθεσία του Ελ. Βενιζέλου στο Μεσοπόλεμο και πώς η 

Δημοκρατία μπορεί να γίνει αρωγός του αντισημιτισμού», Σύγχρονα Θέματα 82 (Ιού-

νιος 2003): 53-9, διαθέσιμο στο https://cohen.gr/new/articles/judaism/2686-2013-03-

12-07-59-33. Για τη συγκρότηση του αντισημιτισμού βλ. στο https://repository. 

kallipos.gr/bitstream/11419/4438/1/15562_02_Chapter_1.pdf 
2  Βασίλης Χ. Ριτζαλέος, «Πρόσφυγες και εβραίοι στη Δράμα του Μεσοπολέμου 

(1922-1934)», στο Πρακτικά Επιστημονικής Συνάντησης Δράμας (ΠΕΣΔ) Ε΄, τ. 2 

(Δράμα: 2013), 877-8. 
3 Στράτος Δορδανάς, «“Προς τον πρωτοπόρον αρχηγόν των απανταχού της γης εθνι-

κοσοσιαλιστών Αδόλφον Χίτλερ”: Ο εθνικοσοσιαλισμός στη Δράμα κατά τον Μεσο-

πόλεμο», ΠΕΣΔ Ε΄, 909-24. 
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Η αντισημιτική κίνηση της οργάνωσης «Εθνική Ένωσις ‘Η Ελλάς’» 

Στις 29 Ιουνίου 1931, στον (επονομαζόμενο τότε) Εθνικό Κήπο της 

Δράμας πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση της οργάνωσης «Εθνική Έ-

νωσις ‘Η Ελλάς’» (στο εξής ΕΕΕ), «προς σκοπόν δήθεν αρχαιρεσιών».4 

Όπως διευκρινίζεται στο σχετικό δημοσίευμα, ο πραγματικός σκοπός 

ήταν να φανατιστούν οι οπαδοί της οργάνωσης εναντίον του εβραϊκού 

στοιχείου και να ταχθεί η κοινωνία υπέρ του αποκλεισμού των Εβραίων 

εμπόρων.5 Η κίνηση αυτή δεν ήταν τυχαία. Η συγκέντρωση διοργανώ-

θηκε στον απόηχο των κινητοποιήσεων για το ζήτημα της Μακαμπή, οι 

οποίες είχαν αναστατώσει τη Θεσσαλονίκη προκαλώντας κλίμα καχυ-

ποψίας μεταξύ χριστιανών και Εβραίων. Άλλωστε, ο επικεφαλής της 

κίνησης Ν. Αζαριάδης, ως εκπρόσωπος της διοικούσας επιτροπής της 

ΕΕΕ Δράμας, μία ημέρα πριν είχε αποστείλει συγχαρητήριο τηλεγρά-

φημα προς την Εθνική Παμφοιτητική Ένωση (ΕΠΕ) Θεσσαλονίκης, με 

αφορμή τις αποκαλύψεις περί «αντεθνικών ενεργειών» της Μακαμπή,6 

δηλώνοντας πως «ο ελληνικός λαός σύσσωμος εξεγερθείς είναι διατι-

θεμένος να συντρίψει άνευ οίκτου τους υπονομεύοντας την εθνικήν του 

υπόστασιν».7 

Στη συνέλευση της ΕΕΕ Δράμας μίλησαν διάφοροι ρήτορες «κατα-

φερθέντες κατά των αντεθνικών ενεργειών» των Εβραίων, σύμφωνα με 

το δημοσίευμα, απ’ όπου και το εύγλωττο σχόλιο: «Ευγλωττώτερος ρή-

τωρ υπήρξεν ο εμπνεόμενος από εθνικιστικά ιδανικά (;) Ν. Αζαριά-

 
4 Θάρρος, 30-6-1931.  
5 Της κίνησης ηγείτο ο Νικόλαος Αζαριάδης, έμπορος, προσφυγικής καταγωγής (από 

την Καππαδοκία). Τον Ιανουάριο του 1931 είχε εμπλακεί σε απόπειρα εμπρησμού του 

καταστήματος των Σ. Αλχανάτη (γνωστού Εβραίου εμπόρου) και Β. Παϊσίδη. Οι επ’ 

αυτοφώρω συλληφθέντες υπέδειξαν τον Ν. Αζαριάδη ως ηθικό αυτουργό, γεγονός 

που παραδέχτηκε κατά την ανάκρισή του. Θάρρος, 1 και 2-2-1931. 
6 Σιωνιστικός σύλλογος της Θεσσαλονίκης, ο οποίος ιδρύθηκε το 1908. Η συμμετοχή 

του αντιπροσώπου του σε συνέδριο στη Σόφια τον Αύγουστο του 1930, στο οποίο 

φέρεται να έθεσε θέμα αυτονόμησης της Μακεδονίας, προκάλεσε εντάσεις και βίαια 

επεισόδια ανάμεσα στην Εθνική Παμφοιτητική Ένωση και τους Εβραίους της Θεσ-

σαλονίκης, τον Ιούνιο του 1931.  
7 Μακεδονία, 28-6-1931. Δεν απέστειλε μόνο η ΕΕΕ της Δράμας συγχαρητήρια τηλε-

γραφήματα στην ΕΠΕ. Διάφορες Ενώσεις Εφέδρων Αξιωματικών από πόλεις της βό-

ρειας Ελλάδας τάσσονταν στο πλευρό της ΕΠΕ. Μακεδονικά Νέα, 27-6-1931. 
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δης…», ο οποίος κατηγόρησε τους Εβραίους ότι κινούνται προς αυτο-

νόμηση της Μακεδονίας. Έπειτα, κατά τη διεξαχθείσα ψηφοφορία για 

την εκλογή διοικητικού συμβουλίου, εξελέγη πρόεδρος ο δικηγόρος 

Νικόλαος Μαλινδρέτος.8 Δύο περιστατικά που εκδηλώθηκαν την ίδια 

μέρα συνδέονται με την προηγηθείσα συγκέντρωση. Σύμφωνα με το 

ίδιο δημοσίευμα: «Είς άγνωστος ανήκων προφανώς εις την Ε.Ε.Ε.» επι-

τέθηκε με μαχαίρι κατά Εβραίου μικρεμπόρου και του απέκοψε το αρι-

στερό αφτί, γεγονός όμως που δεν επιβεβαίωσε ο Διοικητής της Αστυ-

νομίας,9  ενώ αμέσως μετά τη συνέλευση κυκλοφόρησαν στην πόλη 

προκηρύξεις με αντιεβραϊκό περιεχόμενο. Οι προκηρύξεις έφεραν την 

υπογραφή: Εθνική Παμφοιτητική Ένωσις.10 Απευθύνονταν στον ελλη-

νικό λαό, παρουσιάζοντας τους Εβραίους ως τους ανθρώπους που, ενώ 

συμμετέχουν στις εθνικές εορτές δείχνοντας ότι είναι «δήθεν φίλοι της 

Πατρίδος μας», δυσφημούν τα ιδεώδη του ελληνικού λαού. Περιγρά-

φονται ως εσωτερικοί εχθροί, ως εκείνοι που έτρεφαν αντεθνικά-αν-

θελληνικά αισθήματα, ως κομουνιστές και συνεργάτες των κομιτατζή-

δων «που σκάπτουν τον τάφον της Ελληνικής φυλής», ως εκείνοι που 

εργάστηκαν για να καταστήσουν τη Θεσσαλονίκη πόλη με εβραϊκές 

αρχές και ως υποστηρικτές της αυτονόμησης της Μακεδονίας. Προέ-

τρεπαν τον ελληνικό λαό να μποϊκοτάρει τις αγορές από Εβραίους ε-

μπόρους, «όπως αυτοί μποϊκοτάρουν εμάς», καλώντας τον σε αντιε-

βραϊκό αγώνα: «Έτσι θα δείξεις ότι είσαι λαός ο οποίος δεν θέλεις να 

αποθάνεις», ότι «είσαι φιλόξενος αλλά και ότι τιμωρείς εκείνους οι ο-

ποίοι καταχρώνται την φιλοξενίαν σου». 

Οι προκηρύξεις, οι οποίες είτε στάλθηκαν στη Δράμα είτε υπαγο-

ρεύτηκε το περιεχόμενό τους από μέλη της ΕΠΕ, τυπώθηκαν στη 

Δράμα και μοιράστηκαν με ευθύνη της τοπικής ΕΕΕ. Προκηρύξεις με 

το ίδιο ακριβώς περιεχόμενο είχε διανείμει λίγες μέρες πριν η ΕΠΕ στη 
 

8 Ο Ν. Μαλινδρέτος (1881-1978) καταγόταν από την Καλή Βρύση Δράμας. Ανήκε 

στην αντιβενιζελική παράταξη, ήταν υποψήφιος του Λαϊκού Κόμματος το 1932 και 

εκλέχτηκε βουλευτής του ίδιου κόμματος το 1936.  
9 Θάρρος, 30-6-1931. Ο ίδιος φέρεται να δήλωσε στον γενικό διοικητή, όταν του ζη-

τήθηκε να τον ενημερώσει, ότι καμία αντισημιτική κίνηση δεν παρατηρήθηκε στη 

Δράμα, ενώ απέδωσε σε χρηματικές διαφορές την επίθεση με μαχαίρι από κάποιον 

πρόσφυγα στον Εβραίο Μεναχέμ Αττίας. Μακεδονία, 1-7-1931. 
10 Η Εθνική Παμφοιτητική Ένωσις ήταν μία από τις οργανώσεις που ελεγχόταν από την 

ΕΕΕ. Υπήρχε και ο Εθνικός Παμφοιτητικός Σύλλογος Αθηνών, ο οποίος μάλιστα είχε 

συγχαρεί την ΕΠΕ για τη δράση της κατά της Μακαμπή. Μακεδονικά Νέα, 25-6-1931. 
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Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, κάποιες από αυτές οι οπαδοί της τις έριξαν σε 

εβραϊκά καταστήματα της οδού Βενιζέλου με αποτέλεσμα να προκλη-

θούν μικροεπεισόδια και αντεγκλήσεις μεταξύ «ευεξάπτων Ελλήνων» 

και Εβραίων. Επιπλέον, μια σειρά άλλων επεισοδίων την ίδια ημέρα 

προοιωνιζόταν όσα θα επακολουθούσαν στον συνοικισμό Κάμπελ.11 

Δεν αποκλείεται οι Τριεψιλίτες της Θεσσαλονίκης να είχαν έρθει σε 

συνεννόηση με μέλη της τοπικής οργάνωσης, σε μια προσπάθεια να 

υπάρξει συντονισμένη δράση της ΕΕΕ σε πόλεις με εβραϊκό στοιχείο. 

Σε ποιο βαθμό όμως θα μπορούσε να βρει απήχηση μια αντιεβραϊκή 

κίνηση στη Δράμα; Υπήρχαν ερείσματα για να στηριχτεί; 

 

Δηλώσεις και αντιδράσεις  

Την εμπρηστική ρητορική των προκηρύξεων αναζωπύρωνε ο λόγος του 

Ν. Μαλινδρέτου. Ο νεοεκλεγείς πρόεδρος της ΕΕΕ προέβη σε ανακοι-

νώσεις στο Θάρρος, σύμφωνα με τις οποίες ο σκοπός του σωματείου 

ήταν «καθαρώς εθνικιστικός και ένα μέρος του προγράμματός του είναι 

η καταπολέμησις των προπαγανδών». Γι’ αυτόν το λόγο, όπως συμπλή-

ρωσε, τα μέλη της ανήκαν σε όλα τα πολιτικά κόμματα. Επομένως, ε-

πρόκειτο για πολιτικό σύλλογο με σαφή ιδεολογικό προσανατολισμό. 

Αναφερόμενος στα γεγονότα της Θεσσαλονίκης, υποστήριξε ότι προ-

κλήθηκαν λόγω της στάσης που τήρησε ο αντιπρόσωπος της Μακαμπή 

στη Σόφια, ενώ διαβεβαίωσε ότι δεν υπήρχε λόγος να φοβούνται για 

τυχόν επιθέσεις οι «συμπολίται μας ισραηλίται».12 Όμως το ρεπορτάζ 

έσπευδε να προσθέσει ότι, κατά άλλες πληροφορίες, αποκλειστικός 

σκοπός του σωματείου ήταν η καταπολέμηση του εβραϊκού στοιχείου, 

πληροφορίες που αποκτούν βάση, αν ληφθεί υπόψη ότι η οργάνωση 

ανέλαβε αντισημιτική δράση την ίδια ημέρα με την κυκλοφορία των 

προκηρύξεων και την επίθεση με μαχαίρι.  

Το περιστατικό της επίθεσης, αν και ήταν μεμονωμένο, σκοπίμως 

δεν επιβεβαιώθηκε από τις αστυνομικές αρχές. Ο γενικός διοικητής 

 
11 Μακεδονικά Νέα, 24 και 25-6-1931. Παρά το ότι το διοικητικό συμβούλιο της Ισ-

ραηλιτικής Κοινότητας της Θεσσαλονίκης επεδίωκε, με ανακοινωθέν στον Τύπο, να 

αποσείσει τις εις βάρος των Εβραίων κατηγορίες, η ΕΠΕ δυναμίτιζε το κλίμα δημο-

σιεύοντας εμπρηστικό ανακοινωθέν, στο οποίο μάλιστα έθετε επιτακτικότερα εβραϊ-

κό ζήτημα. 
12 Θάρρος, 1-7-1931. 
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Θράκης Ι. Καλογεράς, επισκεπτόμενος στις 30 Ιουνίου τη Δράμα, μετά 

από σύσκεψη με τις τοπικές αρχές, δήλωσε για τις αντισημιτικές εκδη-

λώσεις πως δεν υφίστατο ζήτημα («απλώς υπήρξε μόνον ζήτημα εκλο-

γής ενός σωματείου») και ότι η επίθεση στον Εβραίο έμπορο ήταν μια 

φιλονικία ανάμεσα σε αυτόν και κάποιον χωρικό που πήγε να επισκευ-

άσει την ομπρέλα του και έφτασε μέχρι το σημείο να τον μωλωπίσει. 

Με αυτή τη δήλωση γίνεται φανερή μια προσπάθεια υποβάθμισης των 

περιστατικών, υπαγορευόμενη από την ανάγκη να μη δοθούν προεκτά-

σεις. Για το λόγο αυτό, υπενθύμισε την πρόσφατη ομόφωνη απόφαση 

των κομμάτων της Βουλής να μην επιτραπεί να εκδηλωθούν στη χώρα 

θρησκευτικά ζητήματα που θα έθεταν σε κίνδυνο τις αρχές της ανεξι-

θρησκείας και ισοπολιτείας.13 

Παρά τις επίσημες πυροσβεστικές δηλώσεις, μεθοδεύτηκαν συγκε-

κριμένες ενέργειες από την ΕΕΕ. Η αντισημιτική κίνηση της 29ης Ιου-

νίου 1931 εκδηλώθηκε παραμονές της επετείου για τον εορτασμό της 

απελευθέρωσης της Δράμας. Ενδεχομένως η ΕΕΕ επέλεξε τη συγκυρία 

της επετείου για πολιτική–ιδεολογική εκμετάλλευση ή και για πρό-

κληση επεισοδίων. Ο έφεδρος αξιωματικός Αθ. Σινώπης, απεσταλμέ-

νος της ΕΕΕ Θεσσαλονίκης, έφτασε στην Δράμα κομίζοντας το λάβαρο 

της οργάνωσης και οπλοφορώντας, όπως έδειξε η σωματική έρευνα 

από τις αρχές.14 Η οπλοφορία αποκρυπτογραφεί προθέσεις. Η οργανω-

μένη κίνηση της τοπικής ΕΕΕ είχε ως στόχο να τεθεί εβραϊκό ζήτημα 

και στη Δράμα και συνιστούσε μια προσπάθεια να δημιουργηθεί –κατά 

τρόπο εκβιαστικό– εχθρότητα ανάμεσα σε χριστιανούς και Εβραίους. 

Οι κατηγορίες εναντίον των Εβραίων, όπως αυτές διατυπώνονταν στις 

προκηρύξεις, δύσκολα θα μπορούσαν να ξεσηκώσουν αντισημιτικό 

κύμα στην τοπική κοινωνία. Βέβαια, παρότι η κομμουνιστική ιδεολογία 

είχε διεισδύει στον πολυπληθή καπνεργατικό κόσμο της Δράμας, ελά-

χιστοι ήταν οι Εβραίοι καπνεργάτες. Γενικότερα, ο εβραϊκός κόσμος 

της Δράμας ήταν αστικός και ακολουθούσε τα αστικά κόμματα. Επι-

πλέον, δεν είχε εκδηλωθεί κάποια ανθελληνική προπαγάνδα εκ μέρους 

του ούτε υποστηρίχτηκε η δράση των κομιτατζήδων σε μεθοριακά χω-

ριά. Ας σημειωθεί εδώ μια σημαντική καταγραφή: ο Ν. Καπετανάκης–

 
13 Αυτ. 
14 Αυτ. 
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Ακρίτας, εξιστορώντας την τελευταία φάση της οθωμανικής κυριαρ-

χίας, αναφέρει ότι μεταξύ των Ελλήνων προκρίτων που διατήρησαν «ά-

σβεστον το πυρ της ελληνικής εστίας και της ελληνικής των συνειδή-

σεως» ήταν και «Δραμηνοί Ισραηλίται», όπως ο ραβίνος Οβαδιά, ο Αλμ. 

Πεσσάχ, ο Σολ. Μεζιάν, ο Μ. Ναφθαλή, ο Σαμ. Φαΐς, ο Αρών Χαΐμ 

κ.ά.15 Μια μνήμη που κρατήθηκε άσβεστη. Όταν απεβίωσε ο αρχιραβί-

νος Οβαδιά, την εκφορά ακολούθησε σύσσωμη η τοπική κοινότητα και 

ο Τύπος τίμησε τη μνήμη του: «διαφοροτρόπως εξυπηρετήσαντα την 

κοινωνίαν μας εις χαλεπά προ ετών ημέρας και διακριθέντα διά τον φι-

λελληνισμόν του».16 

Την άποψη του δικηγόρου και πολιτευτή του Λαϊκού Κόμματος 

Κωνσταντίνου Γεωργαντόπουλου17  ζήτησε η (βενιζελικών αρχών) ε-

φημερίδα Θάρρος, επειδή σχηματίστηκε η εντύπωση ότι η πολεμική 

κατά των Εβραίων υποκινήθηκε από τους αντιβενιζελικούς, με δεδο-

μένο ότι ο Ν. Μαλινδρέτος ήταν πρόεδρος της αντιβενιζελικής παρά-

ταξης στη Δράμα. Ο Κ. Γεωργαντόπουλος απάντησε ότι η φημολογού-

μενη υποκίνηση της αντιεβραϊκής κίνησης από τους αντιβενιζελικούς 

είναι «ανάξια διαψεύσεως». Διαχωρίζοντας τη θέση του, σχολίασε ότι 

τα γεγονότα της Θεσσαλονίκης προκαλούν λύπη σε κάθε νοήμονα γιατί 

εκθέτουν το κράτος, ασκώντας έτσι πολιτική κριτική απέναντι στην α-

δυναμία των βενιζελικών κρατικών αρχών να προστατεύσουν τους Ε-

βραίους. Προσέθετε πως κάθε αντισημιτική κίνηση είχε κίνητρα οικο-

νομικού ανταγωνισμού και, επομένως, δεν ήταν, κατά τη μετριοπαθή 

άποψή του, κίνηση με πολιτικά–ιδεολογικά χαρακτηριστικά.  

Ο Γεωργαντόπουλος προσπάθησε να αποσυνδέσει το κόμμα του από 

την οργάνωση ΕΕΕ για πολιτικούς λόγους· οι Εβραίοι της Δράμας ήταν 

μια υπολογίσιμη δεξαμενή άντλησης ψήφων.18  Εξάλλου, οι σχέσεις 

 
15 Νίκου Α. Κωνσταντινίδη (επιμ.), Νίκου Καπετανάκη-Ακρίτα, Επίτομη ιστορία της 

Δράμας. Ιστορική και αρχαιολογική μελέτη (Θεσσαλονίκη: 21998), 40-1.  
16 Θάρρος, 3-1-1924. 
17 Ο Κ. Γεωργαντόπουλος ήταν υποψήφιος στις βουλευτικές εκλογές του 1926 με το 

Λαϊκό Κόμμα (Θάρρος, 9 και 11-11-1926). Στις εκλογές του 1932 κατήλθε πάλι ως 

υποψήφιος αλλά δεν κατάφερε να εκλεγεί, όντας τρίτος σε αριθμό ψήφων (616), ενώ 

ακολουθούσε τελευταίος ο Ν. Μαλινδρέτος, με μόλις 495 ψήφους.  
18 Για την εκλογική συμπεριφορά των Εβραίων και την υποστήριξή τους στην αντι-

βενιζελική παράταξη βλ. Γιώργος Θ. Μαυρογορδάτος, Μετά το 1922. Η παράταση του 

Διχασμού (Αθήνα: Πατάκης, 2017), 259 κ.ε. 
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χριστιανών και Εβραίων ήταν παραδοσιακά φιλικές. Στην πραγματικό-

τητα όμως υπήρχε ή όχι σύνδεση; Έναν περίπου χρόνο πριν, τον Απρί-

λιο του 1930, στην ίδια αίθουσα του Εθνικού Κήπου, οι αντιβενιζελικοί 

της Δράμας ίδρυσαν τον πολιτικό σύλλογο «Πολιτική Εθνική Οργάνω-

σις» εκλέγοντας προσωρινή επιτροπή. Σκοπός του συλλόγου ήταν η 

διαφώτιση του λαού περί των αρχών του αντιβενιζελισμού. Μεταξύ 

των αγορητών ήταν και ο Ν. Μαλινδρέτος, ενώ ο Κ. Γεωργαντόπουλος, 

αν και δεν παρέστη, «πάντως όμως δεν φαίνεται να διαφωνή όσον α-

φορά την σύμπηξιν Πολιτικής οργανώσεως προς τόνωσιν του αντιβε-

νιζελικού αγώνος εν τω Νομώ μας, ίνα ο αντιβενιζελικός κόσμος δυ-

νηθή και κατέλθη εις τας προσεχείς εκλογάς…», σχολίαζε το σχετικό 

ρεπορτάζ.19 Η οργάνωση αυτή, με την επωνυμία «Η Εθνική Ένωσις», 

όπως αναφέρεται στον Τύπο, διοργάνωσε λίγο αργότερα (Ιούνιος 1930) 

εκλογές και συγκρότησε συμβούλιο, αποτελούμενο από γνωστά μέλη 

της τοπικής κοινωνίας, γηγενείς ως επί το πλείστον.20 Δεν είναι πάντως 

απολύτως σαφές αν η οργάνωση «Εθνική Ένωσις ‘Ελλάς’», της οποίας 

την κίνηση ηγείτο ο Ν. Αζαριάδης, ταυτίζεται με την παραπάνω οργά-

νωση, αν αποτελεί τμήμα ή εξέλιξή της.  

Η επισήμανση αυτή έχει τη σημασία της δεδομένου ότι κάποια δια-

θέσιμα στοιχεία που σχετίζονται με πρόσωπα είναι άξια προσοχής. Το 

1926, όταν ο πρόεδρος των «Λεγεώνων Εθνικής Σωτηρίας» Χ. Κυριά-

κης και ο τεχνικός σύμβουλος και δημοσιογράφος Π. Καψής επισκέ-

φτηκαν τη Δράμα για να υποστηρίξουν την ανάγκη ίδρυσης παραρτή-

ματος με σκοπό την πάταξη του κομμουνισμού, επιφανείς Δραμινοί, 

μεταξύ των οποίων και οι δικηγόροι Χρ. Τέντζος και ο Ε. Καλατζής, 

είχαν συνυπογράψει δημόσια δήλωση διαμαρτυρίας κατά της σχεδια-

ζόμενης ίδρυσης παραρτήματος. Εκτιμούσαν ότι οι Λεγεώνες αποβλέ-

 
19 Θάρρος, 14-4-1930. Στη συγκέντρωση συμμετείχαν περίπου εκατό άτομα. Εξελέγη 

προσωρινή επταμελής επιτροπή, εκ των Χρ. Τέντζου, Κουμπαρούλη, Γ. Πηλείδη, Αρ-

γυρίου, Ν. Σκόρδα, Σ. Αναστασίου και Σ. Αυγερινοπούλου.  
20 Στο Συμβούλιο εξελέγησαν οι Χρ. Τέντζος, Ν. Μαλινδρέτος, Γερ. Κύρου, Κερα-

μεύς, Κ. Τριανταφυλλάκος και Ι. Τσάρας. Επιλαχόντες οι: Αλ. Δερμιτζόγλου, Κ. Γε-

ωργαντόπουλος, Μιχ. Γραμματικόπουλος, Ε. Καλατζής, Κ. Δημακόπουλος. Θάρρος, 

2-6-1930. Ο Χρ. Τέντζος (1892-1966) εξελέγη βουλευτής το 1932. Καταγόταν από το 

χωριό Μικρόπολη και είχε αναμιχθεί στα δημόσια πράγματα της Δράμας. Κατά την 

περίοδο εγκατάστασης των προσφύγων στην περιοχή είχε υποστηρίξει τη διανομή 

γαιών και σε ακτήμονες γηγενείς. 
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πουν στο να λειτουργήσουν ως τρομοκρατικές οργανώσεις και ότι ι-

δρύονται υπό το πρόσχημα «της καταπολεμήσεως του φανταστικού 

κομμουνιστικού κινδύνου». Τέτοιος κίνδυνος υποστήριζαν ότι δεν υφί-

στατο, γιατί η ελληνική κοινωνία ήταν μικροαστική, δεν υπήρχαν με-

γάλες βιομηχανίες στην Ελλάδα, η πλειονότητα των εργατών ήταν συ-

ντηρητική και οι ευάριθμοι κομμουνιστές δεν αποτελούσαν κίνδυνο, 

συνεπώς δεν υπήρχε λόγος κατασκευής εσωτερικού εχθρού. Συμπέρα-

ναν ότι υπό αυτές τις συνθήκες η ίδρυση τέτοιων οργανώσεων θα ήταν 

εθνικά επιζήμια και συνιστούσαν στον λαό της Δράμας να μη συμμε-

τάσχει στην οργάνωση.21  Φυσικά, παρόλο που η χρονική απόσταση 

(από το 1926 μέχρι το 1931) είναι μεγάλη, οι περιγραφόμενες συνθήκες 

δεν άλλαξαν ούτε σε τοπικό ούτε σε εθνικό επίπεδο. Επιπλέον, στη 

Δράμα το 1928 είχε διαλυθεί με δικαστική απόφαση το καπνεργατικό 

σωματείο «Ευδαιμονία», ενώ μετά την αποτυχημένη καπνεργατική α-

περγία του 1928 και την εφαρμογή του «ιδιώνυμου» οι κομμουνιστι-

κές–συνδικαλιστικές οργανώσεις είχαν εξασθενήσει. Τα παραπάνω δε-

δομένα συντείνουν στο ότι οι αντιβενιζελικοί της Δράμας συνέπηξαν 

τον πολιτικό τους σύλλογο για πολιτικούς–κομματικούς λόγους, για να 

ανασυντάξουν τις δυνάμεις τους και όχι για να καταπολεμήσουν εσω-

τερικούς εχθρούς. 

Το αντισημιτικό προσκλητήριο της ΕΕΕ προκάλεσε τις επόμενες η-

μέρες αντιδράσεις. Διάφορα πρόσωπα και φορείς της πόλης το αποδο-

κίμασαν. Οι Παλαιοί Πολεμιστές της Δράμας έσπευσαν να ανακοινώ-

σουν ότι μια μειοψηφία, κινούμενη από συμφέρον, προκάλεσε τα γεγο-

νότα της Θεσσαλονίκης, τα οποία επιδιώχτηκε να επεκταθούν και σε 

άλλες πόλεις. Για τον λόγο αυτό συνιστούσαν στα μέλη τους να απέ-

χουν από κάθε ανάμειξη, καταλήγοντας: «Ημείς οίτινες εχύσαμεν το 

αίμα μας προς απελευθέρωσιν της Μακεδονίας και Θράκης δεν εννο-

ούμεν να επιτρέψωμεν την διατάραξιν της τάξεως χάριν των βλέψεων 

των ολίγων».22  

Για την κίνηση της ΕΕΕ πήρε θέση ο δικηγόρος της Δράμας Γεώρ-

γιος Αναστασιάδης, πρόσωπο που ανήκε στον χώρο των Φιλελευθέρων. 

Στην ΕΕΕ διέκρινε έναν συνδυασμό «αντιβενιζελισμού παθολογικού», 
 

21 Θάρρος, 7 και 9-7-1926· Ο Αγών, 7 και 9-7-1926. 
22 Θάρρος, 1-7-1931. Μάλιστα, παρόμοια σύσταση περί αποχής από κάθε αντισημι-

τική εκδήλωση εξέδωσαν και οι Ενώσεις Παλαιών Πολεμιστών και οι Σύνδεσμοι ε-

φέδρων αξιωματικών της Θεσσαλονίκης, καθώς και διάφορα χριστιανικά σωματεία. 
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«συμφεροντολογισμού», με κάποιο «κουτοπονηρισμό». Αυτό που κυ-

ρίως τον προβλημάτιζε ήταν η ρητορική της ότι η οργάνωση εμφανιζό-

ταν με το περίβλημα του «Εθνικιστού» και του «Εθνοπατερισμού», 

διεκδικώντας δήθεν την υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων και τη 

διαχείριση της κοινωνίας. Γι’ αυτό και εκτιμούσε ότι η νομιμότητα δεν 

απειλούνταν τόσο από τη «δυναμικότητα» της οργάνωσης ΕΕΕ, αφού 

οι «περί αυτό έμποροι και νοικοκυραίοι ουδέποτε θα εξέλθουν εις τας 

οδούς με χαντζάρια», όσο «εκ του Εθνικιστικού φουσάτου με το οποίον 

σώνει και καλά θέλει να πλασαρισθεί εν τω μέσω της Ελληνικής Κοι-

νωνίας η ΕΕΕ». Ακριβώς αυτή η επίφαση του σωτηριολογικού λόγου 

της ΕΕΕ, δηλαδή το ότι παρουσιαζόταν ως εθνικός προστάτης, θεω-

ρούσε ότι ήταν παραπλανητική για τους πολίτες. Με βάση την ανάλυση 

του Γ. Αναστασιάδη, μια μικρή μειοψηφία εύπορων ανθρώπων της πό-

λης συσπειρωνόταν όχι για την προάσπιση οικονομικών συμφερόντων 

αλλά για την εξυπηρέτηση πολιτικών και ιδεολογικών σκοπιμοτήτων.  

Τη σκυτάλη πήρε ο Τύπος. Το Θάρρος, σε πρωτοσέλιδο δημοσίευμα 

με τον τίτλο «Η διαβόητος ΕΕΕ», κατηγορούσε την οργάνωση για α-

νειλικρίνεια, επειδή, ενώ ισχυριζόταν σε ανακοινωθέν της ότι δεν απο-

δοκίμαζε το εβραϊκό στοιχείο ούτε επικροτούσε τις ενέργειες των Τριε-

ψιλιτών της Θεσσαλονίκης, ήταν γνωστές οι αντισημιτικές ενέργειές 

της των τελευταίων ημερών στην πόλη.23 Ήδη μία ημέρα πριν το ρε-

πορτάζ για την αντισημιτική κίνηση της ΕΕΕ, η ίδια εφημερίδα σε πρω-

τοσέλιδη δημοσίευσή της, αναφερόμενη στο συνέδριο της Σόφιας, έ-

γραφε πως ο αντιπρόσωπος της Θεσσαλονίκης όχι μόνο δεν μίλησε υ-

πέρ της αυτονόμησης αλλά αποχώρησε επιδεικτικά. Εξ αυτού σχολίαζε 

πως περαιτέρω θόρυβος κατά των Ισραηλιτών ήταν αδικαιολόγητος και 

συνεπώς «αι λεγόμεναι Εθνικιστικαί οργανώσεις» επιμένοντας στη συ-

νέχιση του θορύβου προκαλούν ζημιά.24 Εντωμεταξύ και ο διευθυντής 

της εφημερίδας Νέα Δράμα Λ. Κουτούπης έγραψε κατά της οργάνωσης 

ΕΕΕ, εναντίον του οποίου ο αντιπρόεδρός της Ν. Αζαριάδης υπέβαλε 

μήνυση για εξύβριση.25 Αντίθετα, η εφημερίδα της Δράμας Νεολόγος 

φέρεται να έγραψε «επί των ανθελληνικών εκδηλώσεων της Μακαμπή» 

και των συνακόλουθων αποκαλύψεων της Μακεδονίας για το θέμα της 

 
23 Θάρρος, 2-7-1931. 
24 Θάρρος, 29-6-1931. 
25 Θάρρος, 3-7-1931. 
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αυτονόμησης της Μακεδονίας, όπως προκύπτει από τηλεγράφημα της 

διοικούσας επιτροπής της ΕΕΕ Δράμας (υπογεγραμμένο από τον Ν. Α-

ζαριάδη). Τα αντιεβραϊκά σχόλια του Νεολόγου φαίνεται πως ήταν ανη-

συχητικά και προκάλεσαν τις διαμαρτυρίες της Ισραηλιτικής Κοινότη-

τας στον Νομάρχη Δράμας.26 Στο συγκεκριμένο τηλεγράφημα, η ΕΕΕ 

Δράμας υπογράμμιζε ότι είχε αποφασίσει να τηρήσει (για τα θέματα 

αυτά) την ίδια ακριβώς στάση με την κεντρική ΕΕΕ της Θεσσαλονί-

κης· απόφαση που δείχνει όχι μόνο τους στενότατους δεσμούς των δύο 

οργανώσεων αλλά και το ότι στην ουσία αποτελεί προαναγγελία της, 

εφόσον το τηλεγράφημα εστάλη πριν από την κίνηση της 29ης Ιουνίου. 

Η αντισημιτική κίνηση της ΕΕΕ στη Δράμα, σύμφωνα με τις διαθέ-

σιμες πηγές, δύσκολα θα μπορούσε να ορθώσει διαχωριστικές γραμμές 

μεταξύ των δύο κόσμων. Εκδηλώθηκε σε συνάρτηση με όσα συνέβαι-

ναν στη Θεσσαλονίκη και πάντως δεν είχε συνέχεια. Άλλωστε, και η 

κεντρική ΕΕΕ αυτοδιαλύθηκε το 1935. 

 

Εβραίοι και χριστιανοί της Δράμας 

Οι εθνικιστικές, αντισημιτικές διακηρύξεις της ΕΕΕ δύσκολα μπορού-

σαν να επηρεάσουν τον αστικό κόσμο της Δράμας ώστε να προβεί σε 

μποϊκοτάζ στα αγαθά ή τις υπηρεσίες Εβραίων εμπόρων· πολύ δε πε-

ρισσότερο να προσελκύσουν οπαδούς. Οι Εβραίοι της Δράμας (η πα-

ρουσία τους, αν και ολιγάνθρωπη, μαρτυρείται από τα τέλη περίπου του 

12ου αιώνα, συνεχίστηκε στην οθωμανική περίοδο και έφτασε στη δη-

μογραφική ακμή της στον Μεσοπόλεμο),27 εμφανίζονται ενσωματωμέ-

νοι στην τοπική κοινωνία και αποτελούσαν οργανικό τμήμα της, χωρίς 

αυτό να σημαίνει ότι ήταν και απολύτως αφομοιωμένοι. 

Από την οικονομική ζωή αντλούμε πολλές περιπτώσεις συνεργασίας. 

Κατά τον Μεσοπόλεμο, όταν στην πόλη εγκαταστάθηκαν χιλιάδες πρό-

σφυγες, δημιουργήθηκαν νέα δεδομένα. Εβραίοι επιχειρηματίες έσπευ-

σαν να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες που παρουσιάζονταν, καλύπτο-

 
26 Μακεδονία, 28-6-1931. 
27 Για τα πληθυσμιακά δεδομένα του εβραϊκού στοιχείου στη Δράμα βλ. Βασίλης Χ. 

Ριτζαλέος, «Η δημογραφική εξέλιξη της εβραϊκής κοινότητας στη Δράμα από τα μέσα 

του 19ου αι. μέχρι την καπνική κρίση του Μεσοπολέμου», ΠΕΣΔ Δ΄ (Δράμα: 2006), 

281-307. Στη δεκαετία του ’30 η κοινότητα αριθμούσε περίπου 1.200 ψυχές. 
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ντας ένα μέρος από τις διευρυμένες καταναλωτικές ανάγκες των χρι-

στιανών ή συμβάλλοντας στον εκσυγχρονισμό–εξωραϊσμό της πόλης. 

Μια μικρή κοσμογονία σύστασης εταιρειών με γηγενείς και πρόσφυγες 

ενδυνάμωνε την τοπική οικονομία, διαμορφώνοντας ένα νέο οικονο-

μικό μοντέλο και ήθος· αλλά και εκμισθώσεις ή αγοραπωλησίες οικιών, 

καταστημάτων ή καπναποθηκών, αγορές ανταλλαξίμων από τους πλει-

στηριασμούς ακινήτων της Εθνικής Τράπεζας και χρηματικές συναλ-

λαγές με τη μορφή δανείων από Εβραίους αργυραμοιβούς. Η καπνική 

οικονομία αποτελούσε επίσης ένα πρόσφορο πεδίο για σύμπραξη. Αυτό 

όμως δεν σημαίνει ότι με την εγκατάσταση χιλιάδων προσφύγων μετά 

το 1922 δεν ασκήθηκαν πιέσεις σε όλες σχεδόν τις εκφάνσεις της ζωής, 

πιέσεις που αναπόφευκτα ανέτρεψαν ισορροπίες και αναστάτωσαν όχι 

μόνο το εβραϊκό στοιχείο (κατάργηση της αργίας του Σαββάτου) αλλά 

και τους γηγενείς της πόλης (επίταξη οικιών, παραχώρηση επαγγελμα-

τικών χώρων σε πρόσφυγες, απορρύθμιση γενικότερα της κοινωνικής 

ζωής το πρώτο κυρίως διάστημα).28 Τα διαθέσιμα στοιχεία συνθέτουν 

μια εικόνα που αποτυπώνει μια παραδοσιακά ομαλή, κατά κανόνα, κοι-

νωνική συμβίωση, ενώ οι όποιοι τυχόν ανταγωνισμοί υπήρχαν δεν ήταν 

τέτοιας έκτασης ώστε να καθορίζουν τη σχέση των δύο στοιχείων. 

Οι Εβραίοι της Δράμας συμμετείχαν στις δημοτικές εκλογές (1925, 

1929, 1934) ως υποψήφιοι σε συνδυασμούς δημάρχων του βενιζελικού 

χώρου και εκπροσωπούνταν κατά διαστήματα στο δημοτικό συμβούλιο, 

έχοντας μάλιστα λάβει και την εκλογική υποστήριξη προσφύγων.29 

Χρειάζεται εδώ μία παρέκβαση για να αναδειχθεί η εκλογική συμπερι-

φορά των Εβραίων στις δημοτικές εκλογές του 1929, κατά τις οποίες 

λειτούργησαν συνεκτικά, αποφεύγοντας χωριστικές πρακτικές. Οι Ε-

βραίοι υποψήφιοι περιλαμβάνονταν στους πέντε συνδυασμούς των Φι-

λελευθέρων (η παράταξη είχε προεκλογικά διασπαστεί στη Δράμα) και 

συγκέντρωσαν συνολικά 3.016 ψήφους, πολύ περισσότερες από τους 

Εβραίους ψηφοφόρους.30 Οι Εβραίοι της Δράμας, δηλαδή, δεν ψήφι-

σαν με τον τρόπο που είχαν ψηφίσει οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης. Εκεί, 

πέρα από το υψηλό ποσοστό αποχής, «οι Ισραηλίται δεν εψήφισαν τυ-

χαίως και ως πολίται αναμεμιγμένοι εις την πολιτικήν ζωήν της χώρας, 
 

28 Ριτζαλέος, «Πρόσφυγες και εβραίοι», 857-69. 
29 Ριτζαλέος, «Πρόσφυγες και εβραίοι», 873-4. 
30 Θάρρος, 11-8-1929. Να ληφθεί υπόψη ότι σε αυτές τις εκλογές ψήφισαν για πρώτη 

φορά και γυναίκες. 
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αλλ’ ως σύνολον υπακούον εις ορισμένας οδηγίας και επιταγάς των ε-

θνικών ηγετών των, συγκεκριμένως δε της σιωνιστικής οργανώσεως». 

Μάλιστα, η διαγραφή ονομάτων (πάνω στα δέκα ψηφοδέλτια των υπο-

ψήφιων δημάρχων) Ελλήνων υποψηφίων και η αντικατάστασή τους 

από ονόματα Ισραηλιτών που ανήκαν σε αντίθετες παρατάξεις, ως μια 

ομαδική εκδήλωση με χαρακτήρα «εθνικιστικής εμφανίσεως», αποτε-

λούσε φαινόμενο «τουλάχιστον θλιβερόν», σχολίαζε ο δημοσιογράφος 

Α. Χαμουδόπουλος.31 

Στη Θεσσαλονίκη, το εβραϊκό στοιχείο υπερείχε αριθμητικά μέχρι 

το 1916.32 Ωστόσο, μετά τη σταδιακή πληθυσμιακή αποψίλωση και την 

οικονομική συρρίκνωση, η πλειοψηφία του υποστήριζε τον σιωνισμό 

στις διάφορες εκφάνσεις του.33 Αντιθέτως, η μικρή σχετικά κοινότητα 

των Εβραίων τόσο στην ελληνική (1913) όσο και στην εξελληνισμένη 

(μετά το 1922-23) Δράμα επιλέγει να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες 

και να εκμεταλλευτεί τις προκλήσεις, λειτουργώντας ως οργανικό 

τμήμα της· δείγμα ρεαλισμού μιας κατεξοχήν αστικής ομάδας, όπως 

ήταν η εβραϊκή.  

 

Το εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα του Γεωργίου Σπυρίδη  

Μετά το 1931, η σκυτάλη του αντισημιτισμού πέρασε σε άλλα χέρια 

και σε άλλο επίπεδο. Ένα πολιτικό εγχείρημα, «η ίδρυσις ισχυρού Χιτ-

λερικού κόμματος εν Δράμα», γεννιόταν κατά μίμηση του γερμανικού 

εθνικοσοσιαλιστικού καθεστώτος. Ποιο, λοιπόν, είναι το νέο πρόσωπο 

που, γοητευμένο από τον Χίτλερ, αλληλογραφεί και λαμβάνει «εμπι-

στευτικήν επιστολήν κρυπτογραφικού και αγνώστου περιεχομένου»;34 

Ήταν ο προσφυγικής καταγωγής Γεώργιος Σπυρίδης, ο οποίος από τη 

 
31 Το άρθρο του δημοσιεύτηκε στο Θάρρος, 11-8-1929. Σύμφωνα με τα στοιχεία που 

καταθέτει ο Α. Χαμουδόπουλος, στη Θεσσαλονίκη, από τους 10.973 εγγεγραμμένους 

Ισραηλίτες ψήφισαν μόνο οι 6.875, απείχαν δηλαδή 4.098. Τον κομμουνιστή υποψή-

φιο Κ. Θέο ψήφισαν 501 Ισραηλίτες και τον υποψήφιο Μ. Πατρίκιο 473, ενώ ψήφι-

σαν κατά πλειοψηφία τον αντιβενιζελικό Ν. Μάνο, που κέρδισε και τις εκλογές. 
32 Για τον εβραϊκό πληθυσμό αλλά και για τη στάση των Εβραίων απέναντι στο ελ-

ληνικό κράτος βλ. Άννα Μαχαιρά, «Η Θεσσαλονίκη του Μεσοπολέμου», στο Ιστορία 

της Ελλάδας του 20ού αιώνα. Ο Μεσοπόλεμος 1922-1940, επιμ. Χρήστος Χατζηιωσήφ, 

τ. 2/1 (Αθήνα: 2002), 107-8 και 114. 
33 Μαυρογορδάτος, ό.π., 250-1. 
34 Θάρρος, 19-3-1934. 



 

 

 

 

 

 

 

 
Γεωργία Μπακάλη  185 

Ρωσία κατήλθε στην Κωνσταντινούπολη (πιθανότατα το 1919) και από 

εκεί στη Δράμα. Από διαφημιστικές καταχωρίσεις στον Τύπο διαπιστώ-

νουμε ότι άλλαζε ασχολίες, προσπαθώντας να ανελιχτεί και να αποκτή-

σει κύρος στην τοπική κοινωνία.35 Για πρώτη φορά αρθρώνει δημόσιο 

πολιτικό λόγο το 1926, απευθυνόμενος στους πρόσφυγες με πρωτοσέ-

λιδο άρθρο του στη μεταξική εφημερίδα Ο Αγών με τον τίτλο: «Προς 

τους αδελφούς μου». Αυτό αποτέλεσε μια προσπάθειά του να επικοι-

νωνήσει με το προσφυγικό στοιχείο της Δράμας με διάφορες τακτικές 

πειθούς και να το κατευθύνει πολιτικά. Αναλύει τους λόγους που τον 

ώθησαν να στραφεί κατά του Βενιζέλου, των βενιζελικών στρατιωτι-

κών, όπως ο Κονδύλης, και κατά του βενιζελισμού, θεωρώντας τον ως 

τον κατεξοχήν υπεύθυνο της Μικρασιατικής Καταστροφής, λιγότερο δε 

κατά του αντιβενιζελισμού.36 Ο Γ. Σπυρίδης θυμίζει στους συμπατριώ-

τες του ότι τους έφεραν εδώ γυμνούς, τους εξαπάτησαν, υφαρπάζουν 

την ψήφο τους, ότι τα δάνεια της Ελλάδας (σ.σ. τα προσφυγικά) τα μοι-

ράζεται ο βενιζελισμός με τους ημετέρους του και ότι οι ίδιοι οι πρό-

σφυγες πέφτουν θύματα των διαφόρων προσφυγοπατέρων («που επά-

χυναν με τα χρήματά μας»). Μάλιστα, θεωρεί ότι το κομματικό πάθος 

των βενιζελικών ώθησε σε δικτατορία τον πρωθυπουργό (τον Θ. Πά-

γκαλο), «που έδειξε τόση καλή θέληση για να συμφιλιώση την Ελ-

λάδα». Ανοιχτά εξαίρει την προνοητικότητα (ως προς την έκβαση της 

 
35 Ο Γεώργιος Ευσταθίου Σπυρίδης ήταν ποντιακής καταγωγής. Το 1927 εμφανίζεται 

να λειτουργεί γραφείο πληροφοριών και διεκπεραιώσεων διαφόρων υποθέσεων στη 

Δράμα (Κέρβερος, 20-11-1927). Οι πελάτες του ήταν κυρίως πρόσφυγες. Το 1928 δη-

λώνει διευθυντής ιδιωτικής επιχείρησης, ενώ στις εκλογές του 1929 αναφέρεται στον 

Τύπο ως μεσίτης. Το 1931 δηλώνει επιχειρηματίας και μαζί με τον Ζήσιμο Μπέλλο, 

ευρεσιτέχνη, καταρτίζει μετοχική εταιρεία, την Μπελίνη, με σκοπό την εμπορική εκ-

μετάλλευση μιας εφεύρεσης φαρμάκου του Ζ. Μπέλλου (εγκεκριμένης μάλιστα από 

το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας), βλ. ΓΑΚ Δράμας, Αρχείο Ε. Ζουλούμη, ΑΒΕ 

69/ΑΕΕ 5.01, κουτί 31 (αρ. 12.469, Δράμα, 22-4-1931). 
36 Ο Αγών, 9-1-1926. Όπως γράφει, κατά την περίοδο του ευρωπαϊκού πολέμου στη 

Ρωσία έφταναν μόνο βενιζελικές εφημερίδες και βιβλία που παρουσίαζαν τον Βενι-

ζέλο πατριώτη και τους αντιβενιζελικούς προδότες. Όταν από τη Ρωσία κατήλθαν 

στην Πόλη, βρέθηκαν ανάμεσα σε Έλληνες αξιωματικούς που με επικεφαλής τον 

Κονδύλη έγραφαν προκηρύξεις καλώντας τον στρατό που πολεμούσε στο μικρασια-

τικό μέτωπο να εγκαταλείψει τις τάξεις του, γιατί οι κόποι του θα ήταν μάταιοι εφόσον 

δεν κυβερνούσε ο Βενιζέλος. Και ο πατριάρχης, από άμβωνος, κεραυνοβολούσε την 

τότε κυβέρνηση κηρύσσοντας το μίσος και τον διαχωρισμό. «Άρχισα να κλονίζομαι 

και ως Έλλην και ως Χριστιανός», καταλήγει ο Γ. Σπυρίδης.  
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Μικρασιατικής εκστρατείας), τον γνήσιο πατριωτισμό και το πολιτικό 

ήθος του Ι. Μεταξά, δίνοντας έτσι το πολιτικό του στίγμα αλλά και ε-

πιχειρώντας να χειραγωγήσει.  

Με δεδομένο ότι ο Γ. Σπυρίδης προχώρησε στην ίδρυση κόμματος 

εθνικοσοσιαλιστικού τύπου, οι παραπάνω θέσεις του εξηγούν, σε κά-

ποιο έστω βαθμό, γιατί ορισμένοι πρόσφυγες αποδεικνύονταν «διαθέ-

σιμοι για τα πιο αλλοπρόσαλλα πολιτικά εγχειρήματα».37 Στη Δράμα 

το προσφυγικό στοιχείο δεν αποκλίνει από αυτή την τάση.38 Βέβαια, 

όσον αφορά τον Γ. Κονδύλη, δεν φαίνεται να συμμερίζονταν οι πρό-

σφυγες της Δράμας την άποψη του Γ. Σπυρίδη. Όταν το 1924 ο Γ. Κον-

δύλης ήρθε επανειλημμένως στη Δράμα και ίδρυσε «εθνικά» σωματεία 

ως αντιπερισπασμό στα ήδη υφιστάμενα κομμουνιστικά, στα σωματεία 

αυτά συμμετείχαν και πρόσφυγες. Οι οργανώσεις αυτές, έχοντας τη 

συνδρομή της τοπικής στρατιωτικής ηγεσίας, αναλάμβαναν ένοπλη κα-

τασταλτική δράση· μια μορφή ημιεπίσημης κρατικής βίας (ένα παρα-

κράτος) σε μια πρόσφατα ανακηρυγμένη δημοκρατία. Σημαντικό ρόλο 

για την ανάπτυξη αυτών των οργανώσεων έπαιξε η εμπλοκή του Κον-

δύλη στην καταστολή του κινήματος της Αντεπανάστασης τον Οκτώ-

βριο του 1923, γεγονός που χαιρετίστηκε με ενθουσιασμό από γηγενείς 

και πρόσφυγες της ανατολικής Μακεδονίας.39  Όπως όμως δήλωνε ο 

πληρεξούσιος Δράμας Γεώργιος Βοραζάνης, οι πρόσφυγες ωθούνταν 

συναισθηματικά προς τον Κονδύλη «διά τας στρατιωτικάς αρετάς του» 

και «τας μεγάλας υπηρεσίας εις την πατρίδα».40 Η πελατειακή σχέση 

του Κονδύλη με το προσφυγικό στοιχείο της Δράμας ως πραγματικό-

τητα μπορεί να συμπεριληφθεί στους λόγους που εξηγούν τα υψηλά 

ποσοστά των Φιλελευθέρων και των βενιζελογενών κομμάτων.41 

 
37 Μαυρογορδάτος, ό.π., 200. 
38 Ο «Σύλλογος Ποντίων Δράμας» μεταβλήθηκε σε πολιτική οργάνωση με την επω-

νυμία «Σύλλογος Εθνικοφρόνων Δημοκρατών Ποντίων». Θάρρος, 14-6-1924. 
39 Γεωργία Μπακάλη, «Χειραγώγηση και ριζοσπαστικοποίηση. Το καπνεργατικό ζή-

τημα στην Ανατολική Μακεδονία (1919-1936)» (διδ. διατρ., ΑΠΘ, 2014), 105 κ.ε.  
40 Δικηγόρος, εκλεγόταν βουλευτής των Φιλελευθέρων κατά την περίοδο 1923-1936.  
41  Κωνσταντίνος Α. Τσιούμης, «Εκλογές και κοινοβουλευτική εκπροσώπηση στο 

Νομό Δράμας κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου (1923-1936)», ΠΕΣΔ Β΄, τ. 2 

(Δράμα: 1998), 717-23. 
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Το πρώιμο αυτό άρθρο του Γ. Σπυρίδη εκλαμβάνεται ως προάγγελος 

της επικείμενης συμμετοχής του στα κοινά, ενώ διακρίνεται η προσπά-

θειά του όχι μόνο να γνωριστεί με τους πρόσφυγες της Δράμας αλλά 

και να προσελκύσει το πολυπληθές ποντιακό στοιχείο. Η πολιτική του 

σταδιοδρομία ξεκίνησε ατυχώς, όπως και έκλεισε το 1942.42  Πρώτη 

φορά εμφανίζεται στον δημόσιο στίβο ως υποψήφιος δήμαρχος στις 

δημοτικές εκλογές του 1929, λαμβάνοντας μόνο δεκαπέντε ψήφους.43 

Στις βουλευτικές εκλογές του 1932 συμμετείχε με το κόμμα του, το Ε-

θνικοσοσιαλιστικό Κόμμα Μακεδονίας–Θράκης. Με βάση τα τελικά 

αποτελέσματα του νομού Δράμας, το κόμμα του Γ. Σπυρίδη δεν εμφα-

νίζεται να λαμβάνει ψήφους. Στις δημοτικές εκλογές της 10ης Φεβρου-

αρίου 1934 (τις κέρδισαν οι Φιλελεύθεροι) ήταν υποψήφιος δημοτικός 

σύμβουλος με τον συνδυασμό των Λαϊκών του Αθ. Παπαλούδη. Έλαβε 

όμως μόλις εβδομήντα εφτά ψήφους.44 Παρόλα αυτά, η εκλογική αυτή 

αποτυχία του δεν τον κλόνισε.  

Από γενικός αρχηγός της οργάνωσης «Ελλήνων Εθνικιστών Δράμας, 

Σερρών και Καβάλλας», κατόπιν επικεφαλής του «Εθνικοσοσιαλιστι-

κού Κόμματος Μακεδονίας–Θράκης», προχώρησε στο επόμενο πολι-

τικό βήμα· στην ανασυγκρότηση του κόμματος τον Μάρτιο του 1934 ‒ 

η συγκυρία ίσως να έχει τη σημασία της, δεδομένου ότι στις δημοτικές 

εκλογές είχαν εκλεγεί στην Καβάλα και τις Σέρρες κομμουνιστές δή-

μαρχοι.45 Για την ανασυγκρότηση τα πρότυπα, ιδεολογικά και οργανω-

τικά, υπήρχαν. Εξαιτίας αυτού και η σχετική είδηση συνοδεύτηκε με 

την πρόβλεψη ότι το κόμμα αυτό «θα διαδραματίση εις την εξέλιξιν της 

 
42 Για μια πληρέστερη παρουσίαση της δράσης του βλ. Στράτος Δορδανάς, Έλληνες 

εναντίον Ελλήνων. Ο κόσμος των ταγμάτων Ασφαλείας στην κατοχική Θεσσαλονίκη 

1941-1944 (Θεσσαλονίκη: 2006), 57-73· Δορδανάς, «“Προς τον πρωτοπόρον αρχη-

γόν”», 909-24. 
43 Θάρρος, 5-8-1929. Για την ακρίβεια, για πρώτη φορά το όνομα του Γ. Σπυρίδη α-

ναφέρεται, μεταξύ των διαφόρων Ποντίων υποψηφίων, στις προεκλογικές ζυμώσεις 

των βουλευτικών εκλογών του 1928, αλλά δεν εμφανίζεται τελικά ως υποψήφιος 

(Θάρρος, 17-7-1928). 
44 Θάρρος, 21-2-1934. Με τον συνδυασμό του πρώην δημάρχου Γ. Παζιώνη ήταν υ-

ποψήφιος ο Ν. Αζαριάδης. Έλαβε 1.333 ψήφους και δεν εκλέχτηκε. Στις εκλογές αυ-

τές ήταν υποψήφιοι οι Εβραίοι Αβραάμ Πεσσάχ, Γιουδά Σαλή, Μωύς Ααρών, Σα-

μουήλ Αλχανάτη και Αβραάμ Κοέν.  
45 Για τον δήμαρχο της Καβάλας δήλωσε ότι δεν θα τον ενοχλεί αλλά θα παρακολου-

θεί «αγρύπνως» τη δράση του. Βλ. Θάρρος, 19-3-1934. 
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Ελληνικής ιστορίας σπουδαιότατον ρόλον», δεδομένου ότι ο κ. Γ. Σπυ-

ρίδης «συνδεόμενος διά προσωπικής φιλίας μετά του Αδόλφου Χίτλερ, 

έλαβε διδάγματα περί της αρτίας οργανώσεως και εξαπλώσεως του φα-

σισμού εις τον κόσμον ολόκληρον».46 Ωστόσο, το γεγονός της ίδρυσης 

χιτλερικού κόμματος στη Δράμα αποτέλεσε αντικείμενο ειρωνικού 

σχολιασμού από τον χρονογράφο και συγγραφέα του Θάρρους Ν. Κα-

πετανάκη-Ακρίτα. Με τον τίτλο «Ο Χιτλερισμός εν Δράμα»:  

 

«Η ίδρυσις ισχυρού Χιτλερικού κόμματος εν Δράμα είναι πλέον 

γεγονός, ο δε ιδρυτής του κ. Σπυρίδης δύναται να είναι υπερήφα-

νος διά την ζύμωσιν της πρώτης ζύμης με την οποίαν θα επιχει-

ρήσει να ζυμώσει τα άζυμα των συμπολιτών μας Ισραηλιτών. Ο 

κ. Σπυρίδης δεν υπήρξε ποτέ ελαιοχρωματιστής, τούτο όμως δεν 

σημαίνει ότι δεν δύναται να γίνει και Χίτλερ. Καλύτερα, μάλιστα, 

που δεν είναι ελαιοχρωματιστής, διότι εις την πόλιν μας ελαιο-

χρωματισταί και οικοδόμοι, εξαιτίας της αυστηρής νηστείας [εν-

νοεί την οικονομική κρίση] εις την οποίαν έχουν προ τριετίας υ-

ποβληθεί, έχουν όλοι κάμει “κλίσιν προς τα αριστερά” και δεν 

είναι υλικό που να εμπνέει εμπιστοσύνην εις τους οπαδούς του 

Χιτλερισμού. […] 

Το γεγονός της ιδρύσεως φασιστικού κόμματος εν Δράμα, είχε 

απήχησιν και εις τα γειτονικά μας Κράτη, ενέπνευσε δε τον τρό-

μον εις τους διαφόρους Μιχαήλωφ και Τσαγκώφ των συνόρων 

μας οι οποίοι διαβλέπουν εις το κόμμα τούτο λίαν επικίνδυνον 

αντίπαλον διά τας εδαφικάς και εθνικάς διεκδικήσεις των […]».47  

 

Έτσι, αντιγράφοντας στοιχεία του καθεστώτος των Γερμανών Εθνι-

κοσοσιαλιστών, ανέλαβε, ως αδιαμφισβήτητος αρχηγός, την ηγεσία 

του προσωποπαγούς κόμματός του, το οποίο αποτελούνταν από τον 

διευθυντή του πολιτικού γραφείου, τον υπεύθυνο του γραφείου Τύπου, 

τον πρώην λοχαγό του πυροβολικού Χριστίδη και από ένα γενικό επι-

τελείο με πλήρες πρόγραμμα δράσης. Οργάνωσε τάγματα εφόδου και, 

σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το κόμμα επρόκειτο να «κτυπήσει αλύπητα 

την κεφαλαιοκρατίαν, τον μασονισμόν, τον σιωνισμόν και γενικώς τα 

 
46 Θάρρος, 16-3-1934. 
47 Θάρρος, 19-3-1934. 
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αστικά κόμματα […] θα επιδιώξη επίσης να εκκαθαρίση τον θρησκευ-

τικόν κλάδον τον οποίον χαρακτηρίζει εμπορίαν».48 Κατάρτισε το πρό-

γραμμα του κόμματός του εμπνεόμενος από το γερμανικό εθνικοσοσια-

λιστικό εργατικό κόμμα, στο οποίο διακρίνονται αρκετές φιλολαϊκές–

φιλεργατικές διακηρύξεις. Ωστόσο, επέμενε, ως γνήσιος λάτρης της ε-

θνικοσοσιαλιστικής ιδεολογίας, στη φυλετική καθαρότητα, εξοβελίζο-

ντας από την κοινωνία που οραματιζόταν κάθε μη ελληνικό στοιχείο, 

όπως τους Εβραίους, που τους θεωρούσε εχθρούς και ως «μη συμπολί-

ται» μπορούσαν, κατά τον Γ. Σπυρίδη, να παραμείνουν φιλοξενούμενοι 

υπό ειδικό νομικό καθεστώς.49 

Παρά την προσπάθεια ανασυγκρότησης του κόμματός του και την 

πομπώδη ρητορεία, σημείωσε πάλι πενιχρές επιδόσεις στις βουλευτικές 

εκλογές του 1935. Ο Γ. Σπυρίδης δεν ενέπνεε τους εκλογείς. Δεν του 

έδωσαν σταυρό προτίμησης ούτε οι πρόσφυγες, γενικά, ούτε οι Πόντιοι, 

ειδικότερα, που ήταν και η πολυπληθέστερη προσφυγική ομάδα, κι ας 

διατηρούσε κάποτε γραφείο εξυπηρετήσεως προσφυγικών υποθέσεων. 

Και όλα αυτά ενώ η Δράμα αντιμετώπιζε οξυμμένα οικονομικά και κοι-

νωνικά προβλήματα κυρίως λόγω της καπνικής κρίσης που ήταν σε έ-

ξαρση το 1933-4. Η ανεργία είχε αυξηθεί ανησυχητικά, ο δήμος και οι 

φιλανθρωπικές οργανώσεις της πόλης διένειμαν συσσίτια, ο υπερεπαγ-

γελματισμός έπληττε τους μικροαστούς, στην πόλη υπήρχαν ακόμη ά-

στεγοι πρόσφυγες και στα χωριά αρκετοί δεν είχαν αποκατασταθεί ε-

παρκώς. Φαίνεται όμως ότι οι φιλολαϊκές διακηρύξεις του Σπυρίδη δεν 

έπεισαν τις λαϊκές τάξεις. Στις εκλογές του 1935 τα λαϊκά στρώματα 

ψήφισαν το Ενιαίο Μέτωπο που συγκέντρωσε ποσοστό 23%, το υψη-

λότερο στη χώρα.50 

Αλλά και το αντισημιτικό του στίγμα (σε συνδυασμό με την απο-

στροφή του για την κεφαλαιοκρατία και τον μασονισμό) δεν συμβιβα-

ζόταν με αυτό που πρέσβευε ο αστικός κόσμος της Δράμας. Γηγενείς 

και Εβραίοι, κυρίως έμποροι και επιχειρηματίες, ήταν μέλη του «Απο-

ταμιευτικού και Πιστωτικού Συνεταιρισμού Ελευθέρων Τεκτόνων» με 

 
48 Θάρρος, 1-4 και 9-5-1934. Το 1934 οργάνωσε τάγματα εφόδου στη Δράμα, τύπωσε 

τον όρκο του Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματος Ελλάδος και συγκρότησε το επιτελείο 

του: υπασπιστές, τομεάρχες, αρχηγοί ομάδων δράσεως, γενικοί επιθεωρητές και διοι-

κητές, διαγγελείς και κοσμήτορες.  
49 Δορδανάς, «“Προς τον πρωτοπόρον αρχηγόν”», 912 κ.ε. 
50 Τσιούμης, ό.π., 717-23. 
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την επωνυμία «Η Ελπίς», που συστάθηκε στα τέλη του 1930. Από τα 

είκοσι έξι ιδρυτικά μέλη δύο ήταν Εβραίοι· ανήκαν και αυτοί, όπως και 

τα λοιπά μέλη του συνεταιρισμού, στην Ελληνική Τεκτονική Αδελφό-

τητα, γεγονός που αποτελούσε προϋπόθεση άλλωστε για να μπορούν 

να είναι μέλη του συνεταιρισμού.51 Η σύσταση αυτού του συνεταιρι-

σμού δεν αποκλείεται να όξυνε τα αντικεφαλαιοκρατικά και αντιμασο-

νικά φρονήματα του αρχηγού του Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματος.  

Ποια είναι ωστόσο η δημόσια εικόνα του που διασώζεται; Ο Γ. Σπυ-

ρίδης περιγράφεται ως ένας φαιδρός τύπος που προκαλούσε τη θυμηδία 

του κόσμου: «ένας κωμικός ανθρωπάκος, ο Γ. Σπυρίδης […] είχε αυτο-

ανακηρυχθεί αρχηγός του ναζιστικού κόμματος στη Δράμα, με τον ίδιο 

να είναι και το μοναδικό μέλος […] Ο κόσμος τού φερόταν με απαξί-

ωση, όπως και κάθε άλλον τρελό».52 Πολιτικά και κοινωνικά ήταν μάλ-

λον «περιθωριοποιημένος», γεγονός που ίσως να περιόριζε τα όποια 

περιθώρια δημιουργίας επεισοδίων εις βάρος Εβραίων από τα τάγματα 

εφόδου του κόμματός του.  

Τα πολιτικά σχέδια του Σπυρίδη ανέστειλε η επιβολή του καθεστώ-

τος του Μεταξά, το οποίο διέλυσε την ΕΕΕ. Έτσι, οι Εβραίοι της Δρά-

μας δεν είχαν κάποιο σοβαρό λόγο να ανησυχήσουν για το πολιτικό του 

πρόγραμμα, μολονότι εξακολουθούσε τη δράση του στη Δράμα ως αρ-

χηγός του κόμματός του. 53  Το χτύπημα γι’ αυτούς θα ερχόταν το 

1943· και θα ήταν σαρωτικό.  

 

 
51 ΓΑΚ Δράμας, ΑΒΕ 81/ΑΕΕ 15.01, Συλλογή εγγράφων. Η Αδελφότητα είχε συνο-

λικά πενήντα ένα μέλη. Οι δύο Εβραίοι ήταν ο Σιματώβ Μπαρζλάι και Σιματώβ Πε-

ραχιά. Πιθανόν να πρόκειται για ανασυγκρότηση της Σεπτής Στοάς που υπήρχε ήδη 

από τη δεκαετία του ’20. 
52 Οι υπερφίαλες εμμονές του ναζιστή Γ. Σπυρίδη εξηγούν γιατί ο Φρ. Κάκι τον κατα-

τάσσει ανάμεσα στους ιδιότυπους «χαρακτήρες» της πόλης: «Οι τοίχοι ήταν γεμάτοι 

σβάστικες, ναζιστικά συνθήματα και φωτογραφίες του Χίτλερ και του Γκέρινγκ. Στα 

γενέθλια του Χίτλερ ή σε άλλες ναζιστικές γιορτές, ο Γ. Σπυρίδης έστελνε συγχαρητήρια 

τηλεγραφήματα, ενώ τα ευχαριστήρια που λάμβανε τα κορνίζαρε και τα επιδείκνυε σε 

όλους». Βλ. Φρέντερικ Τζ. Κάκις, Η κληρονομιά του θάρρους. Οι περιπέτειες και η 

επιβίωση μιας ελληνοεβραϊκής οικογένειας που αρνήθηκε να υποκύψει στους Γερμανούς 

(Αθήνα: 2007), 55-6. Ο Κάκι ήταν γιος του Εβραίου επιχειρηματία Αιμίλιου Κακή, 

ιδιοκτήτη κινηματογράφου στη Δράμα και επιφανούς μέλους της τοπικής κοινωνίας.  
53 Δορδανάς, Έλληνες εναντίον Ελλήνων, 68. 


