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Οι µαθητές του Α1 , που συµµετείχαν στην ερευνητική εργασία : «Οι 
επιπτώσεις της γερµανικής κατοχής στην Ελλάδα» κατά οµάδες : 
 
 ΟΜΑ∆Α 1η  

 
1. Αθανασίου Νικολέτα 
2. Μακρή Παναγιώτα  
3. Μπλλόκου Ρενάτο 
4. Κοσµάς Νικόλαος 

 
ΟΜΑ∆Α 2η 
 

1. ∆ήµου Ρεβέκκα 
2. ∆ήµου Μαρία  
3. Κίτσος Σταύρος 
4. Κατσουράνη Ευσταθία 
5. Μπλλόκου Κλέντις    

 
ΟΜΑ∆Α 3η 
 

1. Παναγιώτου Αντιγόνη 
2. Γιαννούλης Αναστάσιος 
3. Κολιογιάννης Χρήστος 
4. Καρίνος Κωνσταντίνος  
 

ΟΜΑ∆Α 4η 
 

1. Κόκλας Φίλιππος 
2. Λάµπρου Χρήστος  
3. ∆ήµου Παρασκευή 
4. Γρηγορίου Ιωάννα 
5. Γιαννούλης Άγγελος 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

1. Στην ερευνητική εργασία θα συµµετέχουν οι καθηγητές : Μεγαπάνος 
∆ηµήτριος , Οικονοµολόγος Π.Ε. 09 και ο Τζουρµανάς ∆ηµήτριος Π.Ε.01 , µε 
τον πρώτο να καλύπτει τις δύο ώρες και το δεύτερο να καλύπτει τη µία ώρα . 

 
2. Το θέµα της ερευνητικής εργασίας ορίζεται ως : «Οι οικονοµικές επιπτώσεις 

της γερµανικής κατοχής στην Ελλάδα» .  
 

3. Οι βασικοί σκοποί της έρευνας είναι να εντρυφήσουν οι µαθητές στις 
αρνητικές επιπτώσεις του πολέµου , να µην αποστηθίζουν ηµεροµηνίες µαχών 
, νεκρών και τραυµατιών αλλά να εξετάσουν και µια άλλη παράµετρο αυτή 
της οικονοµίας , που έχει τεράστιες επιπτώσεις , αρνητικές βέβαια , δεδοµένου 
ότι συνδυάζεται και µε κατοχή της χώρας από άλλο κράτος .  

 
      Στα ερευνητικά ερωτήµατα θα αναφέραµε τα ακόλουθα :  
 

� η οικονοµική και κοινωνική κατάσταση της χώρας µας στο µεσοπόλεµο ,  
� θετικά και αρνητικά στοιχεία της πτωχεύσεως του 1932 ,  
� µε ποιες ενέργειες οι Γερµανοί επέφεραν τον οικονοµικό µαρασµό στην 

Ελλάδα ,  
� η βιοµηχανία , η γεωργία και το εµπόριο στην κατοχή 
� τι σκοπούς εξυπηρετούσε το κατοχικό δάνειο  
� οι κοινωνικές επιπτώσεις  
� τα αποτελέσµατα µετά την γερµανική κατοχή στην οικονοµία και στην 

κοινωνία  
� η προσπάθεια για την αποζηµίωση των καταστροφών που υπέστη η χώρα    

 
4. Συνοπτική περιγραφή της εργασίας και της εκπαιδευτικής σκοπιµότητας 

: 
  

  Η Ελλάδα µετά τους δύο νικηφόρους βαλκανικούς πολέµους και τον 
πρώτο παγκόσµιο  πόλεµο   υφίσταται την µικρασιατική καταστροφή που θα της 
στοιχίσει σε πολιτικό , οικονοµικό και κοινωνικό επίπεδο . Η αναδιάταξη των 
οικονοµικών δυνάµεων σε παγκόσµιο θα επιφέρει το κραχ του 1929 και την 
πτώχευση της χώρας το 1932 . Η προσπάθεια για οικονοµική ανασυγκρότηση ενώ 
έχει θετικά αποτελέσµατα σταµατά απότοµα την 28η Οκτωβρίου 1940 και µε την 
µετέπειτα γερµανική κατοχή . Οι κατακτητές επιτυγχάνουν την οικονοµική 
αποσάθρωση της χώρας , δηµιουργούν στρατιές ανέργων , φτωχών και νεκρών 
από την πείνα επιπροσθέτως εκείνων που χάθηκαν στις πολεµικές επιχειρήσεις .  
Η υφαρπαγή του χρυσού , αλλά και το κατοχικό δάνειο το οποίο εξανάγκασαν την 
ελληνική κυβέρνηση να το συνάψει , µε σκοπό να χρησιµοποιηθεί για την κάλυψη 
των αναγκών του κατακτητή . ∆υσβάσταχτος ο φόρος του αίµατος , ανυπολόγιστη 
η οικονοµική καταστροφή της χώρας . Η επόµενη της απελευθέρωσης βρίσκει την 
Ελλάδα µε διαλυµένες τις παραγωγικές της δυνάµεις και ένα πολιτικό κλίµα που 
θα την οδηγήσει στον αδελφοκτόνο εµφύλιο πόλεµο , που θα βυθίσει περαιτέρω 
τη χώρα στην οικονοµική υπανάπτυξη και στην εθνική υποτέλεια .  

 
 Η εκπαιδευτική σκοπιµότητα εκπληρώνεται µε την έρευνα και την µελέτη 

κάποιων άλλων επιπτώσεων στη χώρα µας , που είναι οι οικονοµικές . Μάλιστα 



αρκετές από αυτές έχουν αιτιακή σχέση µε την σηµερινή  οικονοµική κρίση και 
την αδυναµία µιας «εθνικής» επιχειρηµατικής τάξης να αυτοπροσδιοριστεί και να 
διεκδικήσει µεγαλύτερο ποσοστό από το παγκόσµιο παραγόµενο προϊόν . 
Μαθαίνουν οι µαθητές νέα πράγµατα για µια εποχή που δεν έχει παρουσιαστεί σε 
όλες τις πτυχές της . 

 
 

5. Ενδεικτική περιγραφή της µεθόδου που θα χρησιµοποιηθεί : 
 

Θα χρησιµοποιήσουµε την οµαδοσυνεργατική µέθοδο , η οποία 
µετατοπίζει τη µαθησιακή διαδικασία από τη δασκαλο-µαθητική επικοινωνία στη 
διαµαθητική συνεργασία , µε τον εκπαιδευτικό να καθοδηγεί και να στηρίζει αυτή 
τη συνεργασία . Η διαµαθητική συνεργασία  προκρίνεται από τα σύγχρονα 
εκπαιδευτικά συστήµατα και από το νέο σχολείο , γιατί αποτελεί ιδανικό πλαίσιο 
για τη βιωµατική µάθηση , τη φυσική ανάπτυξη των ποικίλων ικανοτήτων και την 
ανάπτυξη του συλλογικού πνεύµατος . Την αρχή της διαµαθητικής συνεργασίας 
υλοποιεί η γνωστή «οµαδοσυνεργατική προσέγγιση µάθησης» , η οποία 
οργανώνει τους µαθητές της τάξης σε µικροοµάδες και αξιοποιεί τη δυναµική της 
οµάδας ως κινητήριο δύναµη των µαθησιακών και αναπτυξιακών 
δραστηριοτήτων . Προάγεται η διεπιστηµονικότητα γιατί εµπλέκουµε την 
οικονοµική επιστήµη , µε την ιστορία , την κοινωνιολογία , την πολιτική επιστήµη 
για την βαθύτερη και πλουραλιστικότερη διερεύνηση του θέµατος .  
Ο συνδυασµός διεπιστηµονικότητας και οµαδικότητας κεντρίζει το ενδιαφέρον 
των µαθητών και βελτιώνει τόσο τις στάσεις τους και την αυτοεκτίµησή τους , 
όσο και τις ικανότητες για συνεργασία και µάθηση . Επίσης , καθίσταται 
αναγκαίος ο χωρισµός του τµήµατος σε τέσσερες οµάδες , δύο των τεσσάρων 
µαθητών και δύο των πέντε µαθητών , για να ερευνήσουν το θέµα ανά ενότητα , 
όπως παρακάτω : 
 

• Αναφορά στην οικονοµική και κοινωνική κατάσταση της Ελλάδας 
πριν το 1940 . 

• Η οικονοµική κατάσταση κατά τη διάρκεια της κατοχής 1940-1941 . 
• Ο δανεισµός και η υφαρπαγή του χρυσού . 
• Τα αποτελέσµατα της κατοχής , η Ελλάδα µετά την απελευθέρωση .   

 
6. Αναµενόµενα αποτελέσµατα :  
 

 Τα αποτελέσµατα µπορούνε να τα διακρίνουµε σε γνωσιακά , πάνω στο 
αντικείµενο έρευνας των µαθητών και την προσπάθεια για εµπέδωση της 
«παιδαγωγικής φιλοσοφίας» των Ερευνητικών Εργασιών , την οποία εκφράζουν 
τέσσερις παιδαγωγικές αρχές: 

Α. Η αρχή της ∆ιερευνητικής Προσέγγισης στη Μάθηση. 

Β. Η αρχή της ∆ιεπιστηµονικής Συνεργασίας των Καθηγητών. 

Γ. Η αρχή της ∆ιαφοροποιηµένης Προσέγγισης στη Μάθηση. 

∆. Η αρχή της Οµαδικής Συνεργασίας των Μαθητών. 



Οι θετικές παράµετρες της ερευνητικής εργασίας είναι οι ακόλουθες : 

� Ενεργοποιούν τη σκέψη , τη δηµιουργικότητα και την πρωτοβουλία των 
µαθητών µέσα από την άµεση και ενεργό εµπλοκή τους σε όλες τις φάσεις 
της εργασίας . 

� Αυξάνουν το ενδιαφέρον για τα επιµέρους µαθήµατα , γιατί οι µαθητές 
αντιλαµβάνονται στην πράξη τη συµβολή των διδασκόµενων µαθηµάτων 
στην κατανόηση του κόσµου και στην αντιµετώπιση των καθηµερινών 
προβληµάτων και των µεγάλων ζητηµάτων της ζωής σε τοπικό και σε 
παγκόσµιο επίπεδο . 

� Ασκούν τους µαθητές στον τρόπο σκέψης και στην επιστηµονική µέθοδο 
των επιµέρους ειδικοτήτων , µέσα σε πραγµατικές συνθήκες εργασίας . 

� Στοχεύουν στην ανάπτυξη του στοχασµού , της κριτικής και αυτοκριτικής 
σκέψης και της προσωπικής ευθύνης γύρω από τις ανθρώπινες επιλογές 
και πράξεις , τα κυρίαρχα πρότυπα και τις αξίες .   

� Προάγουν τη συλλογικότητα και συνεργασία , δεδοµένου ότι οι µαθητές 
στην ερευνητική εργασία συνεργάζονται σε οµάδες για τη µελέτη των 
θεµάτων και την εκπόνηση κοινών εργασιών επιστηµονικά 
τεκµηριωµένων . 

� ∆ηµιουργούν διαύλους επικοινωνίας του σχολείου µε την τοπική κοινωνία 
. 

� Εξετάζουν τα θέµατα σε τοπικό , εθνικό και παγκόσµιο επίπεδο 
προετοιµάζοντας τους µαθητές να σκέπτονται και να ενεργούν υπεύθυνα . 

      7 . Απαιτήσεις σε πόρους , υλικά και εξοπλισµό από τη σχολική µονάδα : 
 

 Τουλάχιστον 6-9 υπολογιστές , 2-3 εκτυπωτές εκ των οποίων ένας να είναι   
έγχρωµος  , 20 φακέλους µε λάστιχο , 20 φακέλους µε διαφανείς σελίδες για τις 
σηµειώσεις , 20 µπλοκ σηµειώσεων Α4 , 4-5 φλασάκια , 2 δεσµίδες  φωτοτυπικό 
χαρτί , βιβλιοδεσία της εργασίας σε 50 αντίτυπα .   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
 
<<Οι οικονοµικές και κοινωνικές επιπτώσεις της 
γερµανικής κατοχής στην Ελλάδα>> 
 
Ενότητα 1η : «Η οικονοµική και κοινωνική κατάσταση της Ελλάδας 
πριν το 1940» .  
 
Τι προηγήθηκε της µεγάλης κρίσης ; 
 

Κάθε κρίση , οικονοµική ή πολεµική, είναι ταυτόχρονα για την άρχουσα τάξη 
ένα διακύβευα και µια ευκαιρία . Ενώ η Ελλάδα πέρασε µια σχεδόν δεκαετία 
πολέµων στις αρχές του 20ου αιώνα , παρόλα αυτά , η οικονοµική ανάπτυξη υπήρξε 
ραγδαία . 
Η εγκατεστηµένη βιοµηχανική ισχύς αυξάνεται στο διάστηµα 1909-1920 κατά δέκα 
σχεδόν φορές , ενώ κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα ο ελληνικός πληθυσµός αυξάνει 
µόνο κατά 1,9 φορές . 
Η µικρασιατική καταστροφή , πέρα από την <<εθνική συµφορά>> συνεισέφερε στην 
οικονοµική ανάπτυξη της χώρας στα πλαίσια της ελεύθερης οικονοµίας : 

� ∆ιευρύνεται η εσωτερική αγορά , ενώ ταυτόχρονα η αγορά εργασίας 
<<εµπλουτίζεται>> µε ένα πολυάριθµο και φτηνό ειδικευµένο εργατικό 
δυναµικό . 
� Εισάγεται στην Ελλάδα ένα σηµαντικό µέρος από τα κεφάλαια των 
Ελλήνων καπιταλιστών της Οθωµανικής αυτοκρατορίας . 
� Αυξάνονται ιλιγγιωδώς οι κρατικές δαπάνες, κυρίως αυτές που 
σχετίζονται µε την <<αποκατάσταση των προσφύγων>> . 

Καθοριστικό ρόλο παίζουν εδώ οι δαπάνες σε έργα στέγασης και υποδοµής . 
  
Τα δάνεια . 
 
 
 
 Χαρτονόµισµα:∆είγµα του δανείου του δανείου της Γαλλίας την περίοδο 1930-
1940 . 
 

                     
 

Η περίοδος 1924-1932 χαρακτηρίζεται όχι µόνο από την διεθνή και την 
εσωτερική οικονοµική κρίση , όχι µόνο από τις δυσκολίες για την εγκατάσταση 
προσφύγων και των ακτηµόνων , αλλά και από τη συρροή κεφαλαίων από το 



εξωτερικό προς την Ελλάδα . Η επέκταση του κρατικού τοµέα στην οικονοµία και η 
εµπέδωση του κρατικού παρεµβατισµού στηρίζεται κατά µεγάλο µέρος στην 
χρηµατοδότηση από το εξωτερικό . Παράλληλα η κινητοποίηση των εγχώριων 
παραγωγικών δοµών και η εκβιοµηχάνιση που σηµειώνονται κατά τα έτη 1923-
1928 και 1932-1936 οφείλονται επίσης κατά µεγάλο µέρος σε κεφάλαια που 
συρρέουν από το εξωτερικό . Η εισβολή των ξένων κεφαλαίων στη χώρα κατά την 
περίοδο αυτή είναι πολύ σηµαντικότερη σε όγκο και σε έκταση από εκείνη που 
σηµειώθηκε στην εποχή του Τρικούπη .  

 
Κατά το διάστηµα της <<τρελής δεκαετίας>> που οδήγησε στην τρικουπική 

πτώχευση , το σύνολο των δανείων είχε φθάσει τα 640  εκ. φράγκα . 

 
 
 
 Κατά την νεότερη χρηµατιστική περιπέτεια της δεκαετίας 1922-1932 που 

οδήγησε στην πτώχευση του 1932 , το σύνολο των συναφθέντων δανείων 
εξωτερικού έφθασε τα 1022 εκ χρυσά φράγκα . Και στις δύο περιπτώσεις το 
µέγεθος του εξωτερικού χρέους ήταν εξίσου υπέρογκο: και στις δύο περιπτώσεις 
αντιπροσώπευε το 150% του ετήσιου ακαθάριστου εθνικού εισοδήµατος της χώρας 
. Τα δάνεια λειτούργησαν αντικειµενικά ώστε να κινητοποιήσουν τις εγχώριες 
παραγωγικές διαδικασίες και να ευνοήσουν την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας 
κατά το µεσοπόλεµο : α) ως τοποθετήσεις, δηµόσιο χρέος, επέφεραν την αύξηση 
της παραγωγής και της απασχόλησης , την ανάπτυξη του κρατικού παρεµβατισµού 
στην οικονοµία και την διεύρυνση των αστικών κοινωνικών σχέσεων και β) η 
πτώχευση του 1932 ήταν η βασική αιτία που επέβαλε ολόκληρο το προστατευτικό 
οπλοστάσιο του Βενιζέλου το καλοκαίρι του 1932 . Με την πτώχευση του 1932 η 
Ελλάδα όχι µόνο έπαυσε τελείως τις διεθνείς πληρωµές της , αλλά και δεσµεύθηκε 
οριστικά στην οδό οικονοµικής αυτάρκειας , η οποία έδωσε νέα ώθηση στην 
εγχώρια αγορά και οικονοµία . Κι όµως παρ’όλες τις συνθήκες της σχετικής 
αυτάρκειας και αποµονώσεως από την διεθνή αγορά , µετά το 1932 , τα κεφάλαια 
από το εξωτερικό δεν σταµάτησαν να συρρέουν . Το σύνολο των κεφαλαίων , 
καταθέσεων και αποθεµατικών των τραπεζών δεν σταµάτησε να αυξάνει στην 
Ελλάδα καθ’ όλη τη διάρκεια του µεσοπολέµου : από 492  εκ. Τιµαριθµικών 
δραχµών το 1923 , αυξήθηκε σε 875  εκ. το 1928 , 939  εκ. το 1932 , 1233 εκ το 
1936 . Η ύφεση και κρίση του διεθνούς συστήµατος µετά το 1920 περιορίζοντας 
την αγορά στα παραδοσιακά δυτικοευρωπαϊκά κέντρα του διεθνούς εµπορίου , 
εξώθησε τα κεφάλαια στην αναζήτηση νέων αγορών για επενδύσεις η τοποθετήσεις 



. Στην Ελλάδα τα ξένα κεφάλαια δεν προσήλθαν µόνο και µόνο για να βοηθήσουν 
στη προσφυγική αποκατάσταση αλλά επίσης να εκµεταλλευθούν τις νέες ευκαιρίες 
που δηµιουργούνταν µε την αιφνίδια διεύρυνση της εγχώριας αγοράς µετά το 1922 
ήταν στο βάθος το κίνητρο που απέφερε στη χώρα µας τη συρροή µε κάθε µορφή 
των ξένων κεφαλαίων . Η οικονοµική σταθεροποίηση που άρχισε από το 1924 και 
κατέληξε στην νοµισµατική σταθεροποίηση του 1928 και στην εξυγίανση του 
πιστωτικού συστήµατος ήταν το κυριότερο επιχείρηµα που έπεισε τους ξένους 
χρηµατοδότες να τοποθετήσουν κεφάλαια στην Ελλάδα . Αυτό έγινε όχι µόνο µε τη 
µορφή των προσφυγικών δανείων , αλλά επίσης µε δάνεια που απέβλεπαν στη 
χρηµατοδότηση δηµόσιων έργων αποξηραντικών , υδρευτικών ή ακόµη στην 
επέκταση του οδικού η σιδηροδροµικού δικτύου .  

  
     Τα δηµόσια έργα ήταν ένας χώρος για επικερδείς τοποθετήσεις 

κεφαλαίου , ισοζύγιο πληρωµών και τα δηµοσιονοµικά διατηρούνταν σε ισορροπία 
. Παράλληλα η ανάπτυξη της αγοράς και η βελτίωση του κλίµατος των επενδύσεων 
προσέλκυαν στην Ελλάδα από τα µέσα της δεκαετίας 1920-30 και ξένα ιδιωτικά 
κεφάλαια είτε σε απευθείας παραγωγικές επενδύσεις είτε προς χρηµατοδότηση 
ελληνικών ιδιωτικών επιχειρήσεων . Το ύψος του ιδιωτικού δανεισµού από το 
εξωτερικό, κατά την περίοδο 1922-32 έφτασε περίπου τα 108 εκ δολάρια , δηλαδή 
το 20% του συνολικού(δηµόσιου και ιδιωτικού) εξωτερικού χρέους . Στην άλλη 
κατηγορία δηλαδή των άµεσων επενδύσεων ανήκουν οι περιπτώσεις των ξένων 
εταιριών PAOUER , OYLEN , FAOUNTESION , κλπ , που εγκαταστάθηκαν κατά 
τα χρόνια αυτά στην Ελλάδα . Βλέπουµε δηλαδή ότι υπήρξε µετά το 1924 µια 
γενική εισβολή του ξένου κεφαλαίου στη χώρα µας και όχι µόνο για την 
αποκατάσταση των προσφύγων . Η εισβολή αυτή επεκτάθηκε στο σύνολο των 
δυνατοτήτων που πρόσφερε η αιφνίδια ανάπτυξη της εγχώριας αγοράς, σε 
συνδυασµό µε τη συρρίκνωση της διεθνούς αγοράς κατά τα χρόνια αυτά . Υπό τις 
συνθήκες αυτές δεν είναι περίεργο ότι , ενώ τα δυτικοευρωπαϊκά κράτη 
ακολούθησαν πολιτική προσελκύσεως κεφαλαίων , την ίδια στιγµή η Ελλάδα 
βρισκόταν αντιµέτωπη µε φαινόµενα κεφαλαιακού  πληθωρισµού . Στην Ελλάδα, 
µεταξύ των ετών 1920 και 1940 ο προεξοφλητικός τόκος κινήθηκε ανάµεσα στο 
6% και 12% . Τα 67% των ξένων κεφαλαίων στην Ελλάδα ήταν αγγλικά . Ο 
προεξοφλητικός τόκος κινήθηκε µεταξύ 6,6% και 2% . Είναι χαρακτηριστικό ότι 
και στις άλλες δυτικές χώρες κατά την δεκαετία 1939-40 ο προεξοφλητικός τόκος 
είχε κατέλθει σε εξίσου χαµηλά επίπεδα: 2% στη Γαλλία , 1% στις ΗΠΑ . Στην 
Ελλάδα σηµειώνονται τα αντίστροφα ακριβώς φαινόµενα : ενώ τα ευρωπαϊκά 
επιτόκια κατέρχονται µε τη διεθνή κρίση , στην Ελλάδα υψώνονται . Αυτό σηµαίνει 
ότι αφενός τα επιχειρηµατικά κέρδη διατηρούνται σχετικά υψηλά στην Ελλάδα και 
αφετέρου ότι η χώρα µας αντιµετωπίζει φαινόµενα υπερβολικής προσφοράς 
κεφαλαίων που φθάνει µέχρι το πληθωρισµό . Έτσι η διεθνής κρίση παρουσιάζεται 
µε δύο αντιφατικά πρόσωπα : στις δυτικές µητροπόλεις εµφανίζεται κυρίως ως 
στασιµότητα πράγµα που επιφέρει την κάθετη πτώση των τιµών και των επιτοκίων , 
ενώ στην Ελλάδα εµφανίζεται κυρίως ως πληθωρισµός πράγµα που συνεπάγεται τη 
διαρκή άνοδο των τιµών και των επιτοκίων .  
 

     Συνοπτικά , την περίοδο 1924-32 , το ελληνικό κράτος σύναψε στο 
εξωτερικό δέκα δάνεια συνολικής ονοµαστικής αξίας 1022 εκ φράγκων . Η µέση 
τιµή εκδόσεως κυµάνθηκε στο 89% , πράγµα που σηµαίνει ότι το πραγµατικό 
προϊόν αυτών των δανείων ήταν συνολικός περί τα 900 εκ χρυσά φράγκα . Ο µέσος 
ονοµαστικός τόκος των δανείων ήταν 7% ενώ στην πραγµατικότητα , λαµβάνοντας 



τη τιµή εκδόσεως ο τόκος έφθανε το 8% . Από το συνολικό προϊόν των εξωτερικών 
δανείων υπολογίζεται ότι το 37% διετέθη για την  αποκατάσταση των προσφύγων , 
το 31% σε παραγωγικά έργα . Αποξηραντικά , υδραυλικά , σιδηροδροµικά , 
οδοποιία , κ.λπ . Και τέλος το 32% απορροφήθηκε από τις τρέχουσες ανάγκες του 
δηµόσιου προϋπολογισµού και της υπηρεσίας των δανείων . 

  
     Στο διάστηµα 1922-32 ο εσωτερικός δανεισµός απέφερε αυτή τη 

δεκαετία 2.209 εκ δραχµές . Το εξωτερικό χρέος της Ελλάδας κατά το 1933 
ανάγεται κατά 70% στον δηµόσιο τοµέα της χώρας και κατά 39% στον ιδιωτικό . 
Το σύνολο του χρέους των ελληνικών ιδιωτικών επιχειρήσεων προς το εξωτερικό 
ήταν περίπου 125 εκ δολάρια . Από αυτά τα 35 εκ δολάρια είχαν τοποθετηθεί στο 
ιδιωτικό εµπόριο , 31 εκ δολάρια στις τράπεζες , 12,6 εκ στη βιοµηχανία . Επίσης 
15 εκ δολάρια αντιπροσώπευαν την απευθείας επένδυση ξένων επιχειρήσεων στην 
Ελλάδα και άλλα 15 εκ δολάρια ήταν η συµµετοχή του ξένου κεφαλαίου σε µεικτές 
επιχειρήσεις (µαζί µε το ελληνικό κεφάλαιο) στη χώρα µας .  
Απέµεινε έτσι ως εξωτερικό χρέος το ποσό των 407 εκ δολάρια . Από αυτό τα 132 
εκ δολάρια δηλαδή το 32,4% ήταν ιδιωτικά χρέη προς το εξωτερικό. Εν πάσει 
περιπτώσει από το συνολικό χρέος των 407 εκ δολαρίων τα 67, 42% 
κυκλοφορούσαν ως χρεόγραφα εκδοθέντα στην Αγγλία , 9,88% στις ΗΠΑ , 7,52% 
στη Γαλλία , 5,40% στη Σουηδία , 4,44% στο Βέλγιο , 1,71% στη Γερµανία , 1,65% 
στην Ιταλία.  
 

ΈΤΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΑΝΕΙΩΝ 
1921-1922 1.286 0.406 
1922-1923 2.665 0725 
1923-1924 0.250 1.563 
1924-1925 0.650 1.769 
1925-1926 2.005 1.933 
1926-1927 2.202 2.456 
1927-1928  0.060 2.237 
1928-1929 1.219 3.194 
1929-1930 8.779 3.355 
1930-1931 0.125 3.725 
1931-1932 0.200 3.653 
ΣΥΝΟΛΙΚΑ  
1921-1932 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
19.441 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
25.018 

                   
 
Η τράπεζα της Ελλάδος . 
 

     Το κράτος άρχισε να συστηµατοποιεί προστατευτικά µέτρα της 
<<εθνικής οικονοµίας>> . Το 1927 , µε αφορµή το αίτηµα της Ελλάδας στην 
Κοινωνία των Εθνών για παροχή πρόσθετου δανείου , τέθηκε το ζήτηµα της 
δηµιουργίας µιας κεντρικής κρατικής τράπεζας , που θα αναλάµβανε τη διαχείριση 
των χρεών , την έκδοση χαρτονοµίσµατος και την ενιαία εφαρµογή της 
κυβερνητικής οικονοµικής πολιτικής . Παρά τις αντιδράσεις της Εθνικής Τράπεζας 
και κάτω από την πίεση των ξένων συµβούλων , το Μάιο του 1927 ιδρύθηκε η 
Τράπεζα της Ελλάδος , η οποία άρχισε τη λειτουργία της ένα χρόνο αργότερα 
(1928) . Από το έτος ίδρυσής της , η Τράπεζα της Ελλάδας , ως κεντρική τράπεζα 



και αναδιοργανώνεται από την περίοδο αυτή το τραπεζικό και πιστωτικό σύστηµα 
της χώρας . Η δραχµή υποτιµήθηκε κατά 1.562,5% κατά τη περίοδο 1920-1928 
γεγονός που λειτούργησε προστατευτικά για την ελληνική οικονοµία καθ’όλη την 
περίοδο 1920-1940 . 
Το αποτέλεσµα ήταν η βιοµηχανική παραγωγή να αυξηθεί στο διάστηµα 1921-1931 
κατά 80% . 
 

      <<Η πρώτη Τράπεζα της Ελλάδος…>> 
 
 
 
 
 
Προστατευτισµός και παρεµβατισµός . 
 

     Η βελτίωση του επιχειρηµατικού κλίµατος στην Ελλάδα µετά το 1922 
και το 1932 ήταν αισθητή από κάθε άποψη .  Ο Εµ. Τσουδερός, διοικητής της 
τραπέζης της Ελλάδος σηµείωσε στην ετήσια έκθεση του 1933 µαζί µε την 
υποτίµηση της δραχµής είχαν επιφέρει µια γενική αύξηση της αξίας της 
βιοµηχανικής παραγωγής κατά 10% έως 30% . Η περίφηµη 
Ελληνοαγγλοαµερικανική ευκαιρία εταιρεία που ιδρύθηκε µετά το 1923 , από την 
εθνική και το συγκρότηµα Χάµπρο του Λονδίνου µε σκοπό να επιδοθεί στη 
βιοµηχανική πίστη, ήταν επίσης εξ ορισµού ανεπαρκής . Ο λόγος είναι ότι η 
εταιρεία αυτή δεν είχε ούτε καν τη µορφή τραπέζης : ήταν απλώς ένα  holding 



κεφαλαίων , το οποίο προοριζόταν  να λειτουργήσει σαν ένας µηχανισµός για την 
εξασφάλιση δανείων στις επιχειρήσεις από το εξωτερικό . 
 

     Η προστασία της ελληνικής βιοµηχανίας δεν επρόκειτο να 
συστηµατοποιηθεί παρά µόνο το 1931-32 . Όµως και στην περίπτωση αυτή η 
προστασία δε θεωρήθηκε σαν ένας στόχος , αλλά σαν ένα µέσο για την 
αποκατάσταση της δηµοσιονοµικής και συναλλαγµατικής ισορροπίας . Σε όλη την 
διάρκεια του µεσοπολέµου , στους ιδεολόγους της εκβιοµηχάνισης που 
ονειρεύονταν έναν Κόλµπερτ , έναν Κρόµβελ , ένα Βισµάρκ , ένα Μουσολίνι , 
απαντούσε πάντα ένας αρµόδιος υπουργός µε µία λογιστική <<στενότητα 
πνεύµατος>> . Και όµως, το αποτέλεσµα ήταν το ίδιο ή παρεµφερές : η προστασία 
αναπτυσσόταν έστω και αν προέρχονταν από ταµιευτικές επιδιώξεις . Η εξέλιξη 
αυτή µετά το 1932 επιβεβαίωσε ότι στην Ελλάδα ο κεντρικός άξονας του 
σχηµατισµού της εγχώριας αγοράς και παραγωγής ήταν το κράτος . Οι κρατικές 
πρωτοβουλίες ήταν αυτές που άνοιξαν µε συνέπεια , έστω και αµέσως . «Η 
παραµικρότερη εργασία και το παραµικρότερο µπακάλικο εις τας εργασίας του 
εξαρτάται από την κυβέρνηση σήµερον . Είτε ο µεγάλος επιχειρηµατίας , είτε ο 
µικρός , είτε ο µεσαίος , είτε οποιοσδήποτε άλλος που θέλει να κάνει οποιαδήποτε 
άλλη εργασία , δεν εξετάζει πως θα αναπτύξει την επιχείρηση του και πως θα 
εντείνει τας ατοµικάς δυνάµεις , αλλά πως θα επιτύχει από την εκάστοτε κυβέρνηση 
την τάδε η την δείνα εύνοια δια την δουλειά του , διότι η δουλειά του εξαρτάται εξ 
ολοκλήρου από την κυβέρνηση . Αυτό έχει βαρύτητα συνέπειας . Βαρύτητα 
συνέπειας και από οικονοµικής και από κοινωνικής απόψεως, διότι µεταβάλλεται 
βαθµιδών ο εργαζόµενος Έλληνας πολίτης εις µισθοφόρων , εις µισθωτών της 
κυβερνήσεως σήµερον δεν υπάρχει εις την Ελλάδα κανείς πολίτης οικονοµικώς 
ελεύθερος» . Ο άνθρωπος ο οποίος παύει να είναι οικονοµικά ελεύθερος παύει να 
στηρίζεται στις δικές του δυνάµεις . 

 
     Στα 1935 τα πράγµατα ήταν κάπως αντεστραµένα όταν ο Ι. Μεταξάς 

κατηγορούσε τον κρατικό παρεµβατισµό  και ο πρωθυπουργός Π. Τσαλδάρης 
ανελάµβανε αφελώς την υποστήριξη και δικαιολόγηση του µε τα εξής λόγια : << 
γνωρίζετε πολύ καλά ότι εις όλα τα µέρη του κόσµου υφίσταται ο παρεµβατισµός 
από της εποχής του πολέµου>> . ∆υστυχώς η παρέµβαση του κράτους κατέστη 
αναγκαία και εις τα µικρότερα πράγµατα και δι’ αυτό το κράτος οφείλει να 
διευθύνει και την εθνική οικονοµία και τότε δεν δύναται παρά να κάνει παρέµβαση. 
Ο µεν Τσαλδάρης σύρθηκε στην οδό του παρεµβατισµού, του οποίου ούτε ενέκρινε 
τις αρχές ούτε γνώριζε την δυναµική . Ο δε Μεταξάς, αν και κατήγγειλε µε 
οξυδέρκεια <<τον τραχύ και έντονο κρατικό παρεµβατισµό>> . Στην ελληνική 
κοινωνία, αυτόν ακριβώς έσπευσε να ενισχύσει ακόµα περισσότερο µε το καθεστώς 
της 4ης Αυγούστου 1936 .             
 
1933-1940:Η οικονοµική αναδιάρθρωση κατά το Μεσοπόλεµο . 
 

     Το 1932 επιδεινώνεται η παγκόσµια οικονοµική κρίση που ξέσπασε το 
1929 και φυσικά επηρέασε και την ελληνική οικονοµία. Η ελληνική οικονοµία 
επλήγη από την κρίση επειδή βασιζόταν , σε µεγάλο βαθµό στις εξαγωγές 
αγροτικών προϊόντων (σταφίδα, καπνός κ.λπ.) , για τα οποία µειώθηκε αισθητά η 
ζήτηση . Οµοίως, τα εµβάσµατα των µεταναστών , τα οποία αποτελούσαν µια 
πολύτιµη πηγή συναλλάγµατος της χώρας άρχισαν και αυτά να µειώνονται . 

 



Αναπόφευκτα η διεθνής οικονοµική κρίση είχε άσχηµες επιπτώσεις για την 
Ελλάδα που είχε µεγάλα εξωτερικά χρέη λόγω της δανειοδότησης από τη διεθνή 
χρηµαταγορά για την αποκατάσταση των προσφύγων και τη χρηµατοδότηση της 
οικονοµικής ανάπτυξης . Επιπλέον το ισοζύγιο πληρωµών ήταν συνέχεια 
ελλειµµατικό κι έτσι –µιας και δεν υπήρχαν κεφάλαια - το ελληνικό κράτος 
βρέθηκε αναγκασµένο να πάρει δάνεια από τη διεθνή πιστωτική αγορά : Τα δάνεια 
αυτά, υπό δυσµενείς για την Ελλάδα όρους, λειτούργησαν αντικειµενικά , ώστε να 
κινητοποιήσουν τις εγχώριες παραγωγικές διαδικασίες και να ευνοήσουν έτσι την 
οικονοµική ανάπτυξη της χώρας στο µεσοπόλεµο. Συνέβαλαν στη 
δραστηριοποίηση της οικονοµίας µε δύο τρόπους : 

� Ως τοποθετήσεις, επενδύσεις, δηµόσιο χρέος, επέφεραν την αύξηση της 
παραγωγής και της απασχολήσεως, την ανάπτυξη του κρατικού 
παρεµβατισµού στην οικονοµία και τη διεύρυνση των αστικών 
κοινωνικών σχέσεων και 

� Με την πτώχευση του 1932 ως βασική αιτία επιβλήθηκε ολόκληρο το 
προστατευτικό οπλοστάσιο του Βενιζέλου, το καλοκαίρι του 1932. 

Με την πτώχευση του 1932 , η Ελλάδα όχι µόνο σταµάτησε τελείως τις διεθνείς 
πληρωµές της, αλλά και δεσµεύτηκε οριστικά στην οδό της οικονοµικής 
αυτάρκειας , η οποία έδωσε νέα ώθηση στην εγχώρια αγορά και οικονοµία. 
 

     Από το 1923 ίσαµε τα 1930 η Ελλάδα πήρε δάνεια 1.116 
δισεκατοµµυρίων γαλλικών φράγκων, που καλύφθηκαν µε την πώληση κρατικών 
µονοπωλίων και προνοµιών πράγµα που εξάντλησε τις πηγές των κρατικών 
εισπράξεων . Το εξωτερικό χρέος ήταν υπέρογκο και αντιπροσώπευε περίπου το 
150% του ετήσιου ακαθάριστου εθνικού εισοδήµατος της χώρας (ύψος χρέους 
πολύ κοντά στο σηµερινό του 2010) . Κατά την περίοδο 1921-32 , η Ελλάδα 
εισέπραξε από δάνεια εξωτερικού το συνολικό ποσό των 19,4 δισεκατοµµυρίων 
δραχµών , υποχρεώθηκε όµως να καταβάλει υπό µορφή τοκοχρεολυσίων 
συνολικό ποσό αξίας 25 δισεκατοµµυρίων δραχµών . 

 
     Το 1933 περίπου τα δύο τρίτα των κρατικών δαπανών 

αφιερωνόταν στην πληρωµή των τόκων των τεράστιων αυτών οικονοµικών 
χρεών της χώρας , µε συνέπεια η χώρα να αναγκασθεί να σταµατήσει τις 
πληρωµές αυτές, όπως είχε συµβεί και το 1893 . Τα φορολογικά έσοδα του 
κράτους ήταν χαµηλά γιατί οι πλούσιοι ζούσαν ουσιαστικά αφορολόγητοι . 
Τα δύο τρίτα των φορολογικών εισπράξεων συγκεντρωνόταν από φόρους επί 
της κατανάλωσης –οι έµµεσοι αυτοί φόροι αποτελούσαν περίπου το 50% 
απ’τα έξοδα της εργατικής και αγροτικής οικογένειας . Υπήρχε ακόµα µια 
φορολογία 5% στους µισθούς, που από πρώτη µατιά δεν φαίνεται µεγάλη . 
Επειδή όµως µέτρο φορολογίας δεν ήταν το ετήσιο εισόδηµα αλλά το 
ηµεροµίσθιο η εκµετάλλευση των κατώτερων τάξεων γινόταν ακόµα 
µεγαλύτερη . Η πτώχευση της Ελλάδας το 1933 έχει ως άµεσο αποτέλεσµα το 
σταµάτηµα των εισροών κεφαλαίου µε τη µορφή κρατικών δανείων και 
συνακόλουθα τη ριζική επιδείνωση του ισοζυγίου πληρωµών της χώρας . 
 

 
Εκρηκτική ανάπτυξη της βιοµηχανίας . 
 

     Και έτσι ήρθε η ριζική αναδιάρθρωση του ελληνικού εξωτερικού εµπορίου 
κατά το Μεσοπόλεµο . Στο µεσοπόλεµο η Ελλάδα εξελίχτηκε , από καθαρά αγροτική 



χώρα που ήταν , σε κράτος όπου το εµπόριο κι η βιοµηχανία άρχισαν να παίζουν 
σηµαντικό ρόλο . Από το 1932 στην Ελλάδα ο κεντρικός άξονας του σχηµατισµού 
της εγχώριας αγοράς και παραγωγής ήταν το κράτος . Οι κρατικές πρωτοβουλίες ήταν 
αυτές που άνοιξαν το δρόµο προς τη βιοµηχανική ανάπτυξη µιας και ο ιδιωτικός 
τοµέας αποδείχθηκε παντελώς ανίκανος να βγει από την κρίση µέσω των 
µυθοποιηµένων <<δυνάµεων της αγοράς>> . Η εκβιοµηχάνιση παρέµενε οργανικά 
εξαρτηµένη από το κράτος, δεν αποµακρυνόταν από αυτό , αλλά περιφερόταν µόνιµα 
γύρω του . 
Η βελτίωση του επιχειρηµατικού κλίµατος στην Ελλάδα µετά το 1932 ήταν 
αισθητή από κάθε άποψη . Τα προστατευτικά µέτρα του 1932 µαζί µε την 
υποτίµηση της δραχµής είχαν επιφέρει µια γενική αύξηση της αξίας της 
βιοµηχανικής παραγωγής κατά 10% ως 30% . Στην Ελλάδα αναπτύχθηκε ένα κλίµα 
ευφορίας των επιχειρήσεων . Ενώ στις άλλες χώρες χρησιµοποιούσαν κάθε είδους 
κίνητρα για να πεισθούν οι επιχειρηµατίες να κάνουν επενδύσεις, στην Ελλάδα 
παρουσιαζόταν ένας <<συνωστισµός επενδύσεων>> . 

 
     Στα 1928 η ελληνική βιοµηχανία κάλυπτε µόλις το 58% των αναγκών 

της εγχώριας αγοράς βιοµηχανικών ειδών , ενώ το 1938 είχε φτάσει να καλύπτει 
το 78,84% . Έτσι, η ελληνική αγορά έγινε λιγότερο εξαρτηµένη από το εξωτερικό . Η 
ανάπτυξη της ελληνικής βιοµηχανίας τη δεκαετία του 1930 θα πρέπει να αποδοθεί 
κυρίως στη διεύρυνση της εσωτερικής αγοράς . Την περίοδο 1928-1938 η αύξηση της 
βιοµηχανικής παραγωγής ήταν της τάξης του 68% , ενώ την ίδια περίοδο οι 
βιοµηχανικές εξαγωγές αυξήθηκαν µόνο κατά 16% και οι εισαγωγές κατά 20% . Οι 
ελληνικές εξαγωγές προς τη Γερµανία αποτελούσαν το 1932 το 14% των συνολικών 
ελληνικών εξαγωγών , ενώ το 1938 το 40% . Το 1932 καταργούνται οι σταθερές 
ισοτιµίες της δραχµής, που υποτιµάται στο διάστηµα 1932-1938 κατά 600% ως προς 
το χρυσό φράγκο πράγµα που αυξάνει την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών 
προϊόντων . 
Ο ελληνικός καπιταλισµός επιδεικνύει πολύ υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης . Η 
ελληνική βιοµηχανική παραγωγή αυξάνεται στο διάστηµα 1928-1938 κατά 68% . Οι 
ελληνικές εξαγωγές αυξάνονται κατά την περίοδο 1928-1938 κατά 16% , κυρίως 
λόγω της αύξησης εξαγωγών προς ξένες χώρες όπως τη Γερµανία , την Ιταλία , τις 
ΗΠΑ , τη Γιουγκοσλαβία και τη Ρουµανία. 
Τη δεκαετία 1930-1940 ο αριθµός των επιχειρήσεων αυξάνεται κατά 25% . Η 
βιοµηχανική απασχόληση αυξάνεται µε ανάλογους ρυθµούς : 154 χιλιάδες 
απασχολούµενοι στη βιοµηχανία το 1920 , 280 χιλιάδες το 1930 και 350 χιλιάδες το 
1938 . 
Παρά το 1933 οι ξένες επενδύσεις και η προσφορά δανείων προς την Ελλάδα 
κάθε άλλο παρά υποχώρησαν , το αντίθετο διευρύνθηκαν ! Οι υψηλοί ρυθµοί 
ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας και κυρίως της βιοµηχανίας είχαν ως συνέπεια 
τη γρήγορη αύξηση των ξένων άµεσων επενδύσεων και των δανείων στην ελληνική 
βιοµηχανία, στον ηλεκτρισµό, την υδροδότηση . Στα 1940 η βιοµηχανία έδινε 
περίπου το 18% στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν και απασχολούσε περίπου το 
15% του εργατικού δυναµικού . 
 
 
 
Αναδιάρθρωση της αγροτικής παραγωγής . 
 
 



     Το 80% των ελληνικών εξαγωγών αποτελούνταν µέχρι το 1929 από 
δύο µόνο προϊόντα: καπνό και σταφίδα . Το διάστηµα 1929-1933 µειώνονται , 
όµως, οι εξαγωγές καπνού κατά 1/3 ως προς τον όγκο και κατά 81%ως προς την τιµή 
. Οι εξαγωγές σταφίδας µειώθηκαν κατά 50%, των σταφυλιών κατά 55% . 
Στη δεκαετία 1928-1938 πενταπλασιάστηκαν οι εκτάσεις µε βαµβάκι , 
τετραπλασιάστηκαν οι εκτάσεις µε λαχανικά, πολλαπλασιάστηκαν κατά 14 φορές οι 
εκτάσεις µε ζωοτροφές και κατά 2,5 φορές οι εκτάσεις µε σιτηρά . Στο διάστηµα 
1928-1936 µειώθηκε ο όγκος των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων κατά 18%, παρότι 
ο όγκος της συνολικής αγροτικής παραγωγής διπλασιάστηκε κατά την ίδια περίοδο . 
Στα 1936 ο µέσος όρος του εισοδήµατος µιας αγροτικής οικογένειας έφτανε περίπου 
τις 21.000 δραχµές . Τα κτήµατα ήταν πολύ µικρά για να εξασφαλίσουν έστω και τη 
συντήρηση των ιδιοκτητών . Η παραγωγική δραστηριότητα της γεωργίας δεν 
εξασφάλιζε στον αγρότη ούτε κέρδος αλλά ούτε καν το ισοδύναµο ενός µισθού . Το 
έλλειµµα του οικογενειακού ισοζυγίου καλυπτόταν από άλλους πόρους : µε τα 
εµβάσµατα των µεταναστών, µε τη διόγκωση του χρέους προς την Αγροτική Τράπεζα 
Ελλάδας, µε την προσφορά από τους αγρότες παράλληλης εργασίας σε 
εξωγεωργικούς τοµείς . 
Το πρόβληµα της διαβίωσης των αγροτών επιδεινωνόταν από τα χρέη που τους 
φόρτωσε το κράτος για να εξυπηρετήσει την άρχουσα τάξη. Από το 1933 και µετά 
παρουσιάζονται εξαιρετικά αυξηµένα τα χρέη των αγροτικών προς την Αγροτική 
Τράπεζα . 
 

     Οι αστικές κυβερνήσεις δεν απαλλοτριωνόταν χωρίς αποζηµίωση τη 
µεγάλη ιδιοκτησία τη δεκαετία του 1920 –οι ιδιοκτήτες των κλήρων έπρεπε να 
πληρώνουν στους προηγούµενους ιδιοκτήτες το 30-40%της αξίας σε 30 ετήσιες 
δόσεις . Το υπόλοιπο πληρώνονταν από τους γεωργικούς συνεταιρισµούς και το 
κράτος . Έτσι οι αγρότες έµεναν πνιγµένοι στα χρέη και οι παλιοί µεγαλοτσιφλικάδες 
διατηρούσαν την ισχυρή οικονοµική τους θέση . Γιατί περνούσαν τώρα στο εµπόριο 
ή τη βιοτεχνία . Το αποτέλεσµα ήταν οι αγρότες να µην έχουν τη δυνατότητα να 
εκσυγχρονίσουν τις παραγωγικές τους µεθόδους . 

 
     Στις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα οι άθλιες βιοτικές συνθήκες της 

υπαίθρου είχαν οδηγήσει σε µια όλο και µεγαλύτερη εγκατάλειψή της και παράλληλα 
σε διόγκωση της αστικοποίησης . Στα 1896 ο αστικός πληθυσµός έφτανε το 22% , 
στα 1907 το 24% , στα 1920 το27% , στα 1928 το 33% -και σε αυτό το σηµείο έµεινε 
ίσαµε τα 1940 . Η χώρα παρήγαγε καπνό και σταφίδα µε εξαγωγή αυτών κατά 80 % 
περίπου . Αυτό σήµαινε ότι τα ξένα προϊόντα συναγωνίζονται επιτυχώς τα ελληνικά 
στην εγχώρια αγορά , τόσο σαν τελικά προϊόντα όσο και σαν είδη κεφαλαιουχικού 
εξοπλισµού . Όµως τον Απρίλη του 1932 η προστασία της εγχώριας αγοράς και 
τα περιορισµένα µέτρα των εισαγωγών οδήγησαν σε ένα διπλό αποτέλεσµα : α) 
περιορίσθηκε επίσης το εξωτερικό εµπόριο της χώρας και β) εξισορροπήθηκε 
καλύτερα το εξωτερικό εµπόριο δηλαδή εισαγωγές συν εξαγωγές, µετά το 1929 
δεν έπαυσε να µειώνεται . Από 1363 εκ χρυσών δραχµών το 1929 , κατήλθε σε 1127 
εκ το 1930 , σε 871 εκ το 1931 και σε 524 εκ το 1932 . Πράγµατι µετά τη 
µικρασιατική καταστροφή , από το 1923 οι συνθήκες του εξωτερικού εµπορίου δεν 
έπαυσαν να βελτιώνονται , από την άποψη του ισοσκελισµού . Έτσι µεταξύ 1923 και 
1936 , η αύξηση των εισαγωγών περιορίσθηκε σε 103% , ενώ οι εξαγωγές αυξήθηκαν 
κατά 268% . Αυτό είχε σαν συνέπεια την σηµαντική βελτίωση του εξωτερικού, 
εµπορικού ισοζυγίου . 

 



                      
 
 
 
 
 

ΟΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΩΣ % ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ . 
 
ΕΤΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ(%) 
1923 41,6 
1928 50,8 
1933 60,7 
1938 68,7 
1939 75,4 
 
   Σύµφωνα µε πηγές µπορούµε να αντλήσουµε πληροφορίες για την 

οικονοµική κατάσταση µικρών πεδινών χωριών της Ελλάδας, όπως για παράδειγµα 
τα χωριά της Ηπείρου , πριν το 1940 . Η οικονοµία των χωριών βασιζόταν στην 
καλλιέργεια προϊόντων και στην κτηνοτροφία . Όλες οι οικογένειες φρόντιζαν να 
έχουν στο σπίτι τους µία αγελάδα για να παίρνουν τουλάχιστον τα βασικά όπως είναι 
το γάλα και το τυρί . Οι οικογένειες συνήθως αποτελούνταν από 6 ως 7 µπορεί και 
παραπάνω άτοµα, στα οποία υπήρχε σίγουρα παππούς και γιαγιά . 

   Τα χωριά ήταν χωρισµένα σε εύπορους ανθρώπους µε καλή οικονοµική 
κατάσταση και σε άλλους πιο φτωχούς. Οι εύποροι διέθεταν χρήµατα και 
απασχολούσαν πολλούς ανθρώπους ως εργάτες στα χωράφια τους . 

   Τα προϊόντα που παρήγαγαν από τα χωράφια ήταν πορτοκάλια, φασόλια, 
σιτάρια, καλαµπόκι και βαµβάκι . Υπήρχαν χρονιές που οι σοδειές ήταν αρκετά 
µεγαλύτερες από τις προσδοκόµενες . Μπορεί να έφταναν ας πούµε και τις 2.000 
οκάδες . 

    Εκτός από τα γεωργικά προϊόντα, είχαν και κτηνοτροφικά προϊόντα που 
προερχόταν από τα παρακάτω ζώα: αγελάδες, γουρούνια, βόδια, γίδια και πρόβατα . 

    Πολλές φορές πουλούσαν τα προϊόντα τους και µάλιστα από το 1940 και 
µετά πουλούσαν ακόµα περισσότερα . Γενικά η αγορά κινούνταν . Συχνά η Ελλάδα 
εξήγαγε πορτοκάλια στη Ρωσία . Επίσης µε κύριο παράγοντα τα πορτοκάλια 
λειτουργούσαν εργοστάσια που έφτιαχναν χυµούς . Και αυτά τα εργοστάσια 
αυξήθηκαν από το 1940 και µετά . Σε αυτές τις βιοµηχανίες (εργοστάσια) δούλευαν 
συνήθως 5 µε 10 άτοµα από κάθε χωριό. Κανείς δεν έκανε απεργία γιατί ήταν σχετικά 
ευχαριστηµένοι µε το µεροκάµατο που έπαιρναν . Και ποτέ οι αστυνοµία δεν 
συγκρούονταν µε τους εργάτες. 

     Κάποια επαγγέλµατα εκείνης της εποχής ήταν: γυρολόγος, µεσίτης 
πορτοκαλιών, εργάτης, έµπορος, καλατζής, µυλωνάς, πεταλωτής, τεχνίτης σαµαριών 
(για άλογα) κ.α Από εκεί προέρχονταν έσοδα για την επιβίωση των φτωχότερων 
οικογενειών. 

      Τέλος τα περισσότερα έσοδα προερχόταν από καλλιέργειες καλαµποκιού 
και βαµβακιού που πάντα υπερίσχυαν των άλλων προϊόντων. 
 
 
 
 

 



Οι επιπτώσεις της ύφεσης στην καπνοκαλλιέργεια . 
 

     Καθώς δύο µόνον εµπορεύµατα , ο καπνός και η σταφίδα , αποτελούσαν το 
60-70% των συνολικών εξαγωγών , οι αποδόσεις τους επηρέαζαν σε µεγάλο βαθµό το 
εµπορικό ισοζύγιο της χώρας . Μετά το 1929 κανένα τους δεν πήγαινε καλά και τα 
εξαγωγικά έσοδα µειώνονταν σταθερά µέχρι το 1933 . Πιο εντυπωσιακή ήταν η 
κατακόρυφη πτώση στις πωλήσεις καπνού , καθώς οι Γερµανοί έµποροι , που 
επλήγησαν από την απότοµη ύφεση στη χώρα τους , εξάντλησαν τα αποθέµατά τους 
και µείωσαν τις νέες παραγγελίες . Μεταξύ 1929-1932 υποδιπλασιάστηκαν τα 
δραχµικά έσοδα από τις εξαγωγές καπνού . Καθώς ο καπνός δεν ήταν απλώς για την 
Ελλάδα η σηµαντικότερη πηγή εξαγωγικών και φορολογικών εσόδων , αλλά επίσης 
είχε ζωτική πολιτική σηµασία (αφού η βόρεια Ελλάδα ήταν από τους κυριότερους 
υποστηρικτές των Φιλελευθέρων) , πρέπει να δούµε λεπτοµερώς πώς έπληξε την 
οικονοµία του καπνού η εξαγωγική κρίση και πώς επηρέασε τις διάφορες οµάδες που 
συµµετείχαν σε αυτήν : το κράτος , τους παραγωγούς , τους εµπόρους και τους 
καπνεργάτες . 
 
 
Οι αριθµοί ευηµερούν, οι άνθρωποι δυστυχούν . 
 

     Η καπιταλιστική βιοµηχανική ανάπτυξη ολόκληρης της 
µεσοπολεµικής περιόδου συνοδεύεται από τη συνεχή επιδείνωση της θέσης της 
εργατικής τάξης . Στο διάστηµα 1922-1935 αυξάνουν οι τιµές καταναλωτή κατά 
207% , ενώ οι µέσοι µισθοί µόλις κατά 83% . Η παραγωγικότητα της εργασίας 
αυξάνει την περίοδο 1928-1938 κατά 43% ενώ οι µέσοι µισθοί κατά 24% . Ο 
αριθµός των ανέργων αυξάνει από 75 χιλιάδες το 1928 σε 237 χιλιάδες το 1932 , 
για να µειωθεί και πάλι σε 150 χιλιάδες το 1935 : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Έτη Ενεργός 
Πληθυσµός 

Αριθµός Ανέργων Ποσοστό 
<<Ανεργίας>> 

1928 2.603.553 75.000 2,8% 
1929 2.636.175 127.000 4,8% 
1930 2.668.797 165.000 6,1% 
1931 2.701.418 218.000 8,0% 
1932 2.734.040 237.000 8,6% 
1933 2.766.662 156.000 5,6% 
1934 2.799.284 162.000 5,7% 
1935 2.831.905 150.000 5,2% 
Το προλετάριο των πόλεων βρισκόταν σε άθλια κατάσταση . 
  
Στα 1939 το ετήσιο κατά κεφαλήν εισόδηµα ήταν 75 δολάρια . Παραπάνω από τα 
τρία τέταρτα των οικογενειών έπρεπε να τα βγάλουν πέρα µε λιγότερο από 40.000 
δραχµές το χρόνο , ενώ ο πλούτος ήταν συγκεντρωµένος στα χέρια µερικών 
οικογενειών . Το αποτέλεσµα ήταν κακές συνθήκες διαµονής και ανεπαρκέστατη 
διατροφή . Η µαζική εγκατάσταση των προσφύγων λειτούργησε σαν µια 
ακαταµάχητη δηµογραφική πίεση . Η εργατική δύναµη προσφέρθηκε σε αφθονία και 
φθηνά . Η ανεργία και η υποαπασχόληση στα χρόνια αυτά δεν ήταν παρά 
απλούστατα οι <<σκοτεινές>> προϋποθέσεις για τη βιοµηχανική ανάπτυξη που 
πραγµατοποιήθηκε . 
Η συµπίεση των εργατικών µισθών διευκολύνθηκε από το οριστικό κλείσιµο της 
µετανάστευσης και συνοδεύθηκε ,όπως ήταν φυσικό , µε τη διόγκωση της ανεργίας . 
Η µετανάστευση εργαζοµένων , στο διάστηµα 1907-1921 , είχε φτάσει κατά µέσο 
όρο τις 25.000 ετησίως (µε εξαίρεση το 1918-19), από τους οποίους οι 23.600 
κατευθυνόταν προς τις ΗΠΑ . Αυτό ισοδυναµούσε , για το ίδιο διάστηµα , µε µια 
συνολική αφαίµαξη του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού της χώρας κατά 19% 
περίπου . Όµως , µε τα περιοριστικά µέτρα των ΗΠΑ από το 1921 και τη διεθνή 
ύφεση που ακολούθησε , η µετανάστευση κατήλθε αιφνίδια σε 5.100 άτοµα (κατά 
µέσο όρο) ετησίως , από τα οποία τα 3.500 προς τις ΗΠΑ . 

     Η δειγµατολογική έρευνα , που έγινε από τη Γενική Στατιστική Υπηρεσία 
της Ελλάδος το 1930 , απέδειξε ότι τα 73% των εργατικών οικογενειών του δείγµατος 
είχαν εισόδηµα κατώτερο από το θεωρούµενο γενικά ως ελάχιστο όριο για τη 
συντήρηση . Σύµφωνα µε τους υπολογισµούς του Ξενοφώντα Ζολώτα , το ελάχιστο 
όριο για τη συντήρηση της µέσης εργατικής οικογένειας ήταν περίπου 33.000 
δραχµές όµως 17,5% των οικογενειών είχαν ετήσιο εισόδηµα κατώτερο των 18.000 
δραχµών , 51,16% µεταξύ 18.000 και 30.000 δρχ. και 4.33% µεταξύ 30.000 και 
33.000 δρχ. Από το σύνολο του χαµηλού αυτού εργατικού εισοδήµατος το 57.5% 
δαπανιόταν σε τρόφιµα , από τα οποία µόνο το ψωµί αντιπροσώπευε το 40% των 
οικογενειακών δαπανών . 

 
Η οικονοµική κατάσταση των µισθωτών µεταξύ των ετών 1930 και 1938 

επιδεινώθηκε ακόµη περισσότερο . Το ελάχιστο όριο συντήρησης µιας οικογένειας 
είχε φτάσει το 1938 τις 60.000 δραχµές ετησίως . Την ιδία εποχή , όµως , µόνο 17% 
των οικογενειών είχαν εισόδηµα ίσο ή ανώτερο από αυτό το ελάχιστο όριο . Τα 
υπόλοιπα 83% των οικογενειών , δηλαδή 1.362.000 οικογένειες σε σύνολο 1.642.000 
,είχαν εισόδηµα κατώτερο , που έφθανε ως 18.727 δραχµές ετησίως , δηλαδή 
λιγότερο και από το 1/3 του θεωρούµενου ως απολύτως αναγκαίου . Από αυτό το 
προβληµατικό οικογενειακό εισόδηµα αφαιρούνταν ετησίως , υπό τη µορφή άµεσων 



και έµµεσων φόρων , ένα ποσοστό που κυµαινόταν µεταξύ 15% και 26% του 
εισοδήµατος . 

 
 Η ελληνική οικονοµία από 1926 ως το 1935 . 
 

     Η άφιξη των προσφύγων στην Ελλάδα έγινε η αιτία για να επιτευχθεί και 
επεκταθεί η διαδικασία διανοµής των µεγάλων αγροκτηµάτων στους καλλιεργητές . 
Η αγροτική µεταρρύθµιση επέφερε µε τη σειρά της , αν όχι την αύξηση του 
συνολικού αγροτικού εισοδήµατος , πάντως την ανακατανοµή του , προς όφελος των 
άµεσων καλλιεργητών .  Αυτό είχε σαν συνέπεια να αυξηθεί η ζήτηση για είδη 
πρώτης ανάγκης , δηλαδή να αυξηθεί η ζήτηση για προϊόντα που η ελληνική 
βιοµηχανία ήταν ικανή να παραγάγει . 
Γενική συνέπεια από την εγκατάσταση των προσφύγων και τη διανοµή των µεγάλων 
αγροκτηµάτων στους άµεσους καλλιεργητές ήταν µία άνευ προηγουµένου 
κινητοποίηση των εγχώριων πόρων για την εκβιοµηχάνιση µε βάση την εγχώρια 
αγορά . 
 
Ο µηχανισµός της οικονοµικής κρίσεως . 
 

     Στην εγκατάλειψη της χρυσής βάσεως, ακολούθησαν την Αγγλία µία σειρά 
από χώρες που ήταν στενά συνδεδεµένες µε το αγγλικό εµπόριο . Ο µεγάλος κίνδυνος 
για τις χώρες αυτές ήταν ότι η διατάραξη των διεθνών τιµών θα απόβαινε εις βάρος 
αυτών που θα επέµεναν να διατηρούν σταθερή την ισοτιµία του εθνικού τους 
νοµίσµατος απέναντι στο χρυσό . 
Οι συναλλαγµατικοί περιορισµοί της 28ης Σεπτεµβρίου και της 8ης Οκτωβρίου 1931 
δε στάθηκαν ικανοί να περιορίσουν τη δυσπιστία προς τη δραχµή . Γενική ήταν η 
πεποίθηση ότι η απόφαση για τη διατήρηση της ισοτιµίας του 1928 δεν ήταν παρά 
ένα πυροτέχνηµα του Βενιζέλου , προορισµένο να καταρρεύσει σε σύντοµο διάστηµα 
. Έτσι , µε το φάσµα της υποτιµήσεως <<επί θύραις>> , οι κάτοχοι χρηµατικού 
κεφαλαίου άρχισαν να συναγωνίζονται σε κερδοσκοπικές µεταβιβάσεις , που είχαν 
σαν αποτέλεσµα να επιταχύνουν όχι µόνο την υποτίµηση του εθνικού νοµίσµατος, 
αλλά και τη δηµοσιονοµική πτώχευση της Ελλάδος . Η Τράπεζα της Ελλάδος , για να 
µειώσει την πληθωριστική ρευστότητα και τη φυγή των κεφαλαίων , καθώς και για να 
δηµιουργήσει αντικίνητρα στην αναπτυσσόµενη κερδοσκοπία, ανέβασε των 
προεξοφλητικό τόκο από 9 % σε 12% . Παράλληλα , µέσα στα πλαίσια της έντονης 
αντιπληθωριστικής πολιτικής , η Τράπεζα της Ελλάδος συνέχισε να περιστέλλει όλο 
και περισσότερο τη νοµισµατική κυκλοφορία . Στόχος ήταν να περιορισθεί η 
ρευστότητα της οικονοµίας , η οποία έδινε τη δυνατότητα στην κερδοσκοπία να 
αναπτύσσεται . Από το 1930 ως τις αρχές του 1932 η νοµισµατική κυκλοφορία 
µειώθηκε έτσι κατά 25% περίπου . Όµως, παρόλο ότι η αύξηση του προεξοφλητικού 
τόκου και η περιστολή της κυκλοφορίας απείλησαν µε παράλυση το πιστωτικό 
σύστηµα, την κίνηση της αγοράς και συνεπώς την κίνηση των κεφαλαίων , εντούτοις 
η κερδοσκοπία σε βάρος της δραχµής συνεχίστηκε αµείωτη . 
 

     Η εµµονή του Βενιζέλου στην ισοτιµία της δραχµής του 1928 
συντηρούσε το πρόσφορο έδαφος για τη συνέχιση της κερδοσκοπίας . Στη 
δύσκολη αυτή στιγµή , το σηµαντικότερο ήταν να διατηρηθεί η νοµισµατική 
σταθερότητα της Ελλάδος. Τα αιτήµατα του Βενιζέλου ήταν : α). ζητούσε από 
τους ξένους δανειστές της Ελλάδος να δεχθούν την αναστολή επί πενταετία της 
καταβολής των χρεολυσιών του εξωτερικού χρέους . Η υπηρεσία του εξωτερικού 



χρέους απορροφούσε πάνω από 40% των εσόδων του δηµοσίου προϋπολογισµού 
και πάνω από 81% του συναλλάγµατος που απέφεραν στη χώρα οι εξαγωγές . 
Κατά δεύτερο λόγο ζητούσε να του χορηγηθεί νέο δάνειο συνολικής αξίας 50 
εκατοµµυρίων δολαρίων , καταβλητέων σε 4 ετήσιες δόσεις, δηλαδή από 12, 5  
εκ. δολάρια τη φορά . 
Μεταξύ 26 Απριλίου και 29 Ιουλίου 1932 , η κυβέρνηση Βενιζέλου έφερε στη Βουλή 
και στη Γερουσία µια σειρά από νοµοσχέδια που καθόρισαν τη βασική φυσιογνωµία 
της οικονοµικής πολιτικής του κράτους ως το τέλος του µεσοπολέµου . Με τις 
ρυθµίσεις αυτές καθορίστηκε ότι : 
α) Αίρεται η ελεύθερη µετατρεψιµότητα της δραχµής σε χρυσό επανέρχεται , έπειτα 
από 4 χρόνια ελευθερίας, σε καθεστώς αναγκαστικής κυκλοφορίας . 
β) Αίρεται η σταθερή ισοτιµία της δραχµής είτε µε ορισµένη ποσότητα χρυσού είτε 
µες ορισµένο συναλλαγµατικό ισοδύναµο χρυσού . Αυτό έχει σαν συνέπεια, ότι η 
δραχµή αρχίζει να υποτιµάται και ως το ∆εκέµβριο του 1932 , φθάνει να χάσει 
περίπου τα 60% της ονοµαστικής τους αξίας . 
 
Η αγροτική µεταρρύθµιση .  
 

    Όσο η Ελλάδα, λόγω των Βαλκανικών πολέµων και των διεθνών κρίσεων, 
βυθιζόταν σε συνθήκες σχετικού οικονοµικού αποµονωτισµού , τόσο περισσότερο η 
αστική οικονοµία βρισκόταν σε δυσκολότερη θέση προκειµένου να συµπιέσει τις 
γεωργικές τιµές προς τα κάτω . Η διεύρυνση της αγοράς οφειλόταν στο ότι η νέα 
οικογενειακή γεωργία δεν ήταν αυτοκαταναλωτική, όπως η παραδοσιακή 
γεωργία . Η νέα διάρθρωση της ελληνικής γεωργίας στο µεσοπόλεµο χαρακτηρίζεται 
ακριβώς από το γεγονός ότι πάνω από 40% των γεωργών της χώρας στα 1933 
θεωρούνταν <<νέοι ιδιοκτήτες>> ,  είτε ως πρόσφυγες είτε ως πρώην ακτήµονες 
καλλιεργητές.  
 
Οι κοινωνικοί αγώνες έως το 1940 . 
 

     Εκείνη την εποχή ήταν συχνά τα στρατιωτικά πραξικοπήµατα και οι 
ανοιχτές συγκρούσεις αντιµαχόµενων οµάδων µέσα στο στρατό , µε στόχο να 
αναδυθεί η µία ή η άλλη εξουσιαστική κλίκα . Η κατάσταση αυτή έκανε τα πλατιά 
λαϊκά στρώµατα να αηδιάσουν από τις ενδοεξουσιαστικές αυτές διαµάχες και συχνά 
να εξεγείρονται . Εκείνη την εποχή , ούτε στην Ελλάδα ούτε στην Ευρώπη , ήταν 
συνηθισµένα τα λαϊκά ξεσπάσµατα , τα οδοφράγµατα, οι οδοµαχίες µαζών και 
κρατικών δυνάµεων . Κοµµουνιστές , βασιλόφρονες και δηµοκρατικοί , άνθρωποι 
χωρίς ιδεολογική σχέση µεταξύ τους συγκροτούσαν µια µαχητική δύναµη , που 
φωνασκούσε , έσπαζε βιτρίνες καταστηµάτων και δεν δίσταζε να επιτίθεται εναντίον 
παντός, που φορούσε στολή . 
Τη δεκαετία 1930-1940 επικρατούσε επαναστατικός αναβρασµός µε 
αποκορύφωµα τα γεγονότα του Μάη του 1936 που δεν συνέβησαν µόνο στη 
Θεσσαλονίκη , αλλά , όπως θα δούµε , σε µια σειρά άλλες πόλεις . 
Στις 13 Ιανουαρίου 1930 άνεργοι καπνεργάτες της Θεσσαλονίκης επιχείρησαν να 
εισβάλουν στο εργοστάσιο Βιζ και συγκρούστηκαν µε την αστυνοµία . Στις 30 του 
ίδιου µήνα, πάλι στη Θεσσαλονίκη, σηµειώθηκαν συγκρούσεις µεταξύ καπνεργατών 
και αστυνοµίας έξω από το Ταµείο Ασφάλισης Καπνεργατών(ΤΑΚ) . 
 



 
 

     Η Εργατική Πρωτοµαγιά του 1930 γιορτάστηκε στην Αθήνα, στον Άγιο 
Ιωάννη Ρέντη , από τους τροτσκιστές . Επιτέθηκε η αστυνοµία και έγιναν 
συγκρούσεις . Στις 31 Αυγούστου οι τροτσκιστές είχαν καλέσει συγκέντρωση 
εργατών στη Θεσσαλονίκη, στην οποία επιτέθηκε η αστυνοµία και έγιναν αρκετές 
συλλήψεις . Στις 22 Σεπτεµβρίου πραγµατοποιήθηκε ένοπλο συλλαλητήριο για το 
σταφιδικό πρόβληµα στον Πύργο Ηλείας και σηµειώθηκαν µικροεπεισόδια µε τις 
δυνάµεις του κράτους . 
Στις 7 Μαρτίου 1931 κηρύχθηκε απεργία των αρτεργατών της Αθήνας και έγινε 
συνέλευση στο Εργατικό Κέντρο, την οποία όµως παρακολουθούσαν και 
αστυνοµικοί µε πολιτικά . Όταν έγιναν αντιληπτοί και τους ζητήθηκε να 
αποχωρίσουν, τότε επιτέθηκε η αστυνοµία και έγιναν συµπλοκές . Στις 19 Απριλίου 
1931 , αγρότες του χωριού Μεταλλικό του Κιλκίς επιτέθηκαν σε χωροφύλακες που 
πήγαν στο χωριό να συλλάβουν κάποιους για µη καταβολή φόρων . Στις 20 του ίδιου 
µήνα ένας από τους τραυµατίες υπέκυψε και η κηδεία του µετατράπηκε σε 
συλλαλητήριο που κατέληξε σε νέες συγκρούσεις, που συνεχίστηκαν έως τις 23 του 
µήνα , αφού επεκτάθηκαν στο µεταξύ και σε άλλα χωριά της περιοχής . 
Η Εργατική Πρωτοµαγιά στη Θεσσαλονίκη του 1931 σηµαδεύτηκε από αναίτια 
επίθεση της αστυνοµίας σε 1.500 εργάτες της Αυστροελληνικής Εταιρίας 
Καπνού . 
Στις αρχές του Νοεµβρίου 1931 ξέσπασε απεργία των υποδηµατεργατών της Αθήνας 
, του Πειραιά , της Θεσσαλονίκης και  άλλων πόλεων , που συνοδεύτηκε από 
συµπλοκές µε την αστυνοµία . Πραγµατοποιήθηκαν επίσης επιθέσεις ενάντια σε 
απεργοσπάστες µε δυναµίτη . Στις 26 του ίδιου απεργία των φορτοεκφορτωτών του 
Πειραιά κατέληξε σε συµπλοκές µε την αστυνοµία και τους απεργοσπάστες , αλλά τα 
αιτήµατα των απεργών ικανοποιήθηκαν . Στις 4 ∆εκεµβρίου αστυνοµικοί επιχείρησαν 
να εισβάλλουν στα γραφεία του Σωµατείου Αρτεργατών Αθήνας , αλλά δεν τα 
κατάφερε . Στις 12 και 13 Ιανουαρίου 1932 σηµειώθηκαν συγκρούσεις ανέργων 
καπνεργατών και χωροφυλακής στη Λάρισα και στα Τρίκαλα, µε αρκετές συλλήψεις. 
Στις 10 Φεβρουαρίου σηµειώθηκαν συγκρούσεις 5.000 απεργών καπνεργατών και 
χωροφυλακής στη Νιγρίτα Σερρών, όπου σκοτώθηκε ένας καπνεργάτης και 
τραυµατίστηκαν 5 . Εξάλλου , στη Λάρισα , την ίδια µέρα , εργάτες οδοποιίας 



πολιόρκησαν αστυνοµικό τµήµα και σε σύγκρουση µε την αστυνοµία σκοτώθηκε 
ένας εργάτης και έγιναν αρκετές συλλήψεις . Στις 27 Φεβρουαρίου άνεργοι 
καπνεργάτες επιχείρησαν να εισβάλλουν στο εργοστάσιο Κοµέρσιαλ της 
Θεσσαλονίκης , γιατί η διεύθυνση τους είχε υποσχεθεί ότι θα τους προσλάβει, αλλά 
αθέτησε το λόγο της. Οι θυρωροί και οι φύλακες, όµως, πυροβόλησαν στο πλήθος και 
έγιναν συλλήψεις . 
Στη Θεσσαλονίκη σηµειώθηκαν συµπλοκές, µε τραυµατισµούς και 11 συλλήψεις . 
 

       Στις 3 Μαΐου , εργατική συγκέντρωση στο Βύρωνα Αττικής δέχθηκε 
επίθεση από την αστυνοµία , µε αποτέλεσµα να τραυµατιστούν αρκετοί και να 
συλληφθούν 2 άτοµα . Στις 2 Ιουνίου 1932 απεργούσαν οι λιµενεργάτες της Πάτρας , 
οι οποίοι συγκρούστηκαν µε το ιππικό µε αποτέλεσµα αρκετούς τραυµατίες και 4 
συλλήψεις . Στις 11 σηµειώθηκε εξέγερση των κρατούµενων στις φυλακές Τύρινθας . 
Οι κρατούµενοι αρνήθηκαν να εργασθούν στα χωράφια . Η εξέγερση καταστάλθηκε 
µε τη βία και αρκετοί κρατούµενοι µεταφέρθηκαν στις φυλακές Συγγρού και Αίγινας 
. Στις 20 , 200 εργάτες υπονόµων στο Αίγιο κήρυξαν απεργία . Η αστυνοµία τους 
επιτέθηκε και ξυλοκόπησε άγρια αρκετούς από αυτούς . 
Την 1η Ιουλίου πραγµατοποιήθηκε στο Πεδίον του Άρεως συλλαλητήριο ενάντια στις 
αυξήσεις του ηλεκτρικού ρεύµατος . Στις 17 του ίδιου µήνα σηµειώθηκε στάση 
κρατουµένων στις φυλακές Πάτρας , όπου ένας κρατούµενος σκοτώθηκε από 
χωροφύλακα . Τις επόµενες µέρες έγιναν δύο συγκεντρώσεις καπνεργατών στην 
Καβάλα ενάντια στην ακρίβεια . Η χωροφυλακή άρχισε να πυροβολεί κατευθείαν 
πάνω στους διαδηλωτές και σκοτώθηκε ο εργάτης Ψαρρόπουλος , ενώ τραυµατίστηκε 
σοβαρά ο εργάτης Θ. Κοντοµενίδης . 
Στις 15 Φεβρουαρίου η αστυνοµία επιτέθηκε χωρίς λόγο στα γραφεία του Ενωτικού 
Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης . Σε λίγη ώρα συγκεντρώθηκαν περίπου 3.000 
εργάτες που συγκρούστηκαν µε την αστυνοµία έως τις 11 το βράδυ . Τότε 
εκδηλώθηκε γενική επίθεση της αστυνοµίας, η οποία είχε ενισχυθεί και από 
συµµορίες της φασιστικής οργάνωσης Ε.Ε.Ε. Αποτέλεσµα 7 νεκροί εργάτες, 60 
τραυµατίες και 96 συλλήψεις . 
Στις 5 Μαρτίου εκδηλώθηκε στρατιωτικό πραξικόπηµα υπό τον Πλαστήρα . Γρήγορα 
σχηµατίστηκαν µικροσυγκεντρώσεις που κατέληξαν σε διαδήλωση 30.000 ατόµων, 
στην οδό Σταδίου . Η αστυνοµία και ο στρατός, µε τεθωρακισµένα , άρχισαν να 
πυροβολούν στο ψαχνό και σκοτώθηκε ένας νεαρός εργάτης . Ακολούθησαν άγριες 
µάχες πάνω και γύρω από το πτώµα του . 
 

     Την ηµέρα της εργατικής πρωτοµαγιάς του 1934 είχαν απαγορευθεί όλες οι 
συγκεντρώσεις, αλλά στην Οµόνοια και στο κέντρο του Πειραιά σηµειώθηκαν 
συγκρούσεις µεταξύ εργατών και αστυνοµίας . 
Στις 26 Αυγούστου αγρότες συγκρούστηκαν µε δυνάµεις της χωροφυλακής στο Αίγιο 
και τραυµατίστηκαν 6 αγρότες από τους οποίους οι 2 πέθαναν . 
Στις 2 ∆εκεµβρίου ξέσπασε απεργία των λιγνιτωρύχων της Νέας Ζίχνης Κιλκίς στην 
οποία επιτέθηκαν οι χωροφύλακες και έκαναν αρκετές συλλήψεις . Οι εργάτες όµως 
αντεπιτέθηκαν και απελευθέρωσαν τους συλληφθέντες . Τότε η χωροφυλακή άρχισε 
να πυροβολεί στο ψαχνό, σκοτώνοντας µία γυναίκα . 
Στις 4 Αυγούστου 1935 ξέσπασε απεργία λιµενεργατών και σταφιδεργατών στο 
Ηράκλειο Κρήτης . Η χωροφυλακή είχε κρυµµένα πυροβόλα στις ταράτσες των 
γύρω κτιρίων και πυροβολούσε κατευθείαν πάνω στους εργάτες . Στις 6 
Αυγούστου έγινε η κηδεία των θυµάτων των προηγούµενων συµπλοκών , η οποία 
µετατράπηκε σε διαδήλωση µε µαύρες σηµαίες . Το κράτος θορυβήθηκε και 



έστειλε ένα σµήνος βοµβαρδιστικών αεροπλάνων , τα αντιτορπιλικά πλοία 
<<Ύδρα>> και <<Σπέτσες>> και άλλες ενισχύσεις στρατού , οι οποίες τελικά 
κατάφεραν να καταπνίξουν στο αίµα την εξέγερση του λαού του Ηρακλείου . 
 

     Στις 25 Φεβρουαρίου 1936 έγινε µία διαδήλωση ανέργων στη Μυτιλήνη, οι 
οποίοι συγκρούστηκαν µε τη χωροφυλακή που έκανε χρήση των όπλων και 
τραυµατίστηκαν σοβαρά 3 διαδηλωτές . Στις 8 Μαΐου περίπου 7.000 καπνεργάτες 
έκαναν διαδήλωση προς το κτίριο της ∆ιοίκησης Βόρειας Ελλάδας . Στη γωνία Μ. 
Αλεξάνδρου και Εγνατίας χωροφύλακες άνοιξαν ξανά πυρ και σκοτώθηκαν κάποιοι 
εργάτες, µε αποτέλεσµα , οι νεκροί από τις απαρχές των γεγονότων να φτάσουν στους 
12 και οι τραυµατίες τους 300 . Στις 24 Ιουνίου ξέσπασε απεργία στον Πειραιά σε 
διάφορους κλάδους και έγιναν διαδηλώσεις οι οποίες κατέληξαν σε άγριες µάχες µε 
την αστυνοµία , κατά τις  οποίες σκοτώθηκε ο εργάτης Γ. Μπουρελάκης . 
Στα χρόνια 1937 και 1938 καθώς πλησίαζε ο πόλεµος κα παρά το κλίµα που είχε 
επιβληθεί , πραγµατοποιήθηκαν αρκετές αντιφασιστικές και αντιπολεµικές 
διαδηλώσεις , κυρίως από µαθητές, φοιτητές και εργαζόµενη νεολαία . Οι 
περισσότερες από αυτές τις κινητοποιήσεις είτε είχαν βίαιο χαρακτήρα είτε 
αναγκαζόταν να έχουν . Οι χαφιέδες αποµονώνονταν, αφού πρώτα ξυλοκοπούνταν 
ανηλεώς. Βίαιες διαδηλώσεις έγιναν και τον Απρίλιο του 1937 . 
Εκεί, όµως, που η αντίσταση κατά της δικτατορίας πήρε καθαρά επαναστατικό 
χαρακτήρα ήταν στην Κρήτη . Υπήρχε και µία προϊστορία , µε τις αιµατηρές 
συγκρούσεις των Χανιωτών µε τη χωροφυλακή στις 4 και 5 Αυγούστου 1935 , µε 9 
νεκρούς και δεκάδες τραυµατίες , τότε που τα Χανιά και το Ηράκλειο βρίσκονταν 
στα χέρια του ένοπλου λαού επί µέρες. Έτσι ήρθαν οι µεγάλες αγροτικές 
κινητοποιήσεις ένα χρόνο αργότερα . 
 
 



Ενότητα 2η : «Ηοικονομική κατάσταση την περίοδο 1940 – 
1944» . 
 

Η Ελληνική Οικονομία μετά τον Οκτώβριο του 1940 . 
 

1940-44 :Οι χειρότεροι εφιάλτες του Μεσοπολέµου γίνονται πραγµατικότητα… 
Η διακοπή του διεθνούς , αλλά και του εσωτερικού διαπεριφερειακού 

εµπορίου η αποδιοργάνωση της παραγωγής και η βίαιη απόσπαση τροφίµων από τα 
στρατεύµατα κατοχής ακύρωσαν εντελώς τα επιτεύγµατα της µεσοπολεµικής 
αγροτικής πολιτικής. Αντί της σιτάρκειας, η σιτοδεία οδήγησε εκατοντάδες χιλιάδες 
Έλληνες σε θάνατο από λιµό .  
                            α.) ∆ωρεάν Χαρτονοµίσµατα 
Περισσότερα από τα µισά θύµατα του πολέµου, 250.000 µε 300.000 
άνθρωποι ,πέθαναν από έλλειψη στοιχειώδους τροφής και περίθαλψης, 
κυρίως τον χειµώνα του 1941-1942 στην Αθήνα και στα νησιά, όπου το 
πρόβληµα του ανεφοδιασµού ήταν οξύτερο. Στη Μακεδονία 
δυσκολότερος ήταν ο χειµώνας του 1942-1943.Στην Πελοπόννησο και 
στην Ήπειρο η αποδιοργάνωση της παραγωγής επιδείνωσε τον 
υποσιτισµό το 1943-1944 αιτία, οι εκκαθαριστικές της Βέρµαχτ κατά 
των αντιστασιακών δυνάµεων. 

 

� Πηγή του προβλήµατος ήταν η ναζιστική στρατηγική, που επεφύλασσε στην 
Ελλάδα ρόλο προκεχωρηµένου κέντρου ανεφοδιασµού . Οι δυνάµεις του 
Άξονα είχαν συµφωνήσει ότι η Ελλάδα ανήκε στο Ζωτικό Χώρο της Ιταλίας 
και της Βουλγαρίας, οι οποίες θα µοιράζονταν τα ελληνικά εδάφη µετά την 
κοινή νίκη στην οποία απέβλεπαν. Κατά την συνέπεια, ο Χίτλερ αδιαφορούσε 
για την ολοκληρωτική καταστροφή ανθρώπινων και υλικών πόρων που 
επέφερε η τακτική του . 

� Από την άλλη πλευρά , ο βρετανικός αποκλεισµός από την θάλασσα, έως το 
καλοκαίρι του 1942, δεν επέτρεπε ούτε καν τη διέλευση πλοίων που 
µετέφεραν τρόφιµα. Πίεζε έτσι και αυτός την τροφοδοσία, όχι µόνο της 
ναζιστικής οικονοµίας αλλά και του συνόλου των εδαφών που κατείχαν οι 
δυνάµεις του Άξονα, άρα και της Ελλάδας . 

� Κύριος στόχος των Ναζί ήταν η συγκέντρωση αγαθών για τις ανάγκες του 
µετώπου στη Βόρεια Αφρική . Πρώτο µέληµά τους ήταν να κατάσχουν τα 
διαθέσιµα  αποθέµατα κι στη συνέχεια να εγκαταστήσουν µηχανισµούς που 
θα εξασφάλιζαν τη µέγιστη δυνατή απόσπαση αγαθών σε συνεχή βάση, τόσο 
στις ζώνες που διατήρησαν υπό ευθύνη τους όσο και σε εκείνες που τέθηκαν 
υπό ιταλική και βουλγαρική διοίκηση . 

 



� Η απόσπαση αγαθών, περισσότερο απ’ ό, τι στις άµεσες κατασχέσεις ειδών, 
στηριζόταν  στα δάνεια από το Ελληνικό ∆ηµόσιο , προκειµένου να 
αντιµετωπιστούν , δήθεν , οι δαπάνες κατοχής . Τα δάνεια αυτά συνίσταντο 
ουσιαστικά στη συνεχή εκτύπωση µεγάλων ποσοτήτων χαρτονοµίσµατος, το 
οποίο χρησιµοποιούσε η Βέρµαχτ για να προµηθεύεται τα αγαθά που 
εµφανίζονταν στην ελληνική αγορά ή για να διατηρεί σε λειτουργία 
βιοµηχανικές µονάδες που παρήγαν για της ανάγκες της . Μικρό µέρος των 
αγαθών αυτών προορίζονταν για το στρατό κατοχής, τα περισσότερα 
στέλνονταν στα πολεµικά µέτωπα και τη Γερµανία . 

� Η αύξηση της ποσότητας του χρήµατος οδηγούσε σε ολοένα και µεγαλύτερο 
πληθωρισµό , από τους µεγαλύτερους που έχουν καταγραφεί ποτέ στην 
ιστορία . Τις πληθωριστικές τάσεις ενίσχυσαν η αποδιοργάνωση της 
παραγωγής ,η µείωση της προσφοράς αγαθών και η αναπόφευκτη ανάπτυξη 
της µαύρης αγοράς . Το φρέσκο χαρτονόµισµα που εισαγόταν σε κυκλοφορία 
αύξανε τον πληθωρισµό σε ρυθµό , κατά κανόνα, πολλαπλάσιο του όγκου 
του, όχι µόνο επειδή η προσφορά αγαθών ήταν ανελαστική αλλά και επειδή η 
χρήση του οδηγούσε σε άµεση απόσυρση αγαθών από την αγορά , 
επιδεινώνοντας ακόµη περισσότερα την αναντιστοιχία προσφοράς-ζήτησης . 

� ∆ιαθέτοντας πρωτοβουλία κινήσεων , η ναζιστική επιµελητεία επωφελείτο 
από την αρχική καθυστέρηση της διάδοσης κάθε νέου πληθωριστικού 
κύµατος: µπορούσε καθηµερινά να προµηθεύεται τα αγαθά που εντόπιζε στην 
αγορά µε φρέσκο-τυπωµένα χαρτονοµίσµατα, προτού το καινούργιο χρήµα 
προκαλέσει νέα ώθηση του πληθωρισµού και χάσει την αξία του . Ο 
µηχανισµός αυτός φαίνεται να λειτούργησε αποτελεσµατικά στο µεγαλύτερο 
διάστηµα της Κατοχής , καθώς η ποσότητα νέου χαρτονοµίσµατος που 
εισερχόταν κάθε φορά στην κυκλοφορία ισοδυναµούσε µε ένα αρκετά 
σταθερό και κατά περιόδους αυξανόµενο όγκο αγαθών ,παρά τις περισσότερο 
ακανόνιστες αυξοµειώσεις  των τιµών των προϊόντων . 

� Από την άλλη πλευρά, η δωσίλογη  «κυβέρνηση» όριζε ανώτατες τιµές 
πώλησης για ορισµένα βασικά είδη και είχε θεσπίσει κάποια µέτρα για την 
συγκέντρωση τροφίµων από τις αγροτικές περιοχές, προκειµένου να τα 
διαθέτει στον αστικό πληθυσµό µε δελτίο . Οι ποσότητες τροφίµων που 
συγκεντρώνονταν και διανέµονταν µε αυτόν τον τρόπο ήταν όµως εντελώς 
ανεπαρκείς . Έχει υπολογιστεί ότι το χειµώνα του 1941-1942 τα τρόφιµα του 
δελτίου στην Αθήνα δεν περιείχαν ούτε το ένα τρίτο των ελάχιστων θερµίδων 
που θα εξασφάλιζαν την επιβίωση του πληθυσµού . 

� Η ανεπάρκεια του όσο και στην πλήρη διάλυση των συγκοινωνιών, που είχε 
ως αποτέλεσµα την πολυδιάσπαση του ελληνικού χώρου σε σχεδόν 
ανεξάρτητες τοπικές οικονοµίες . Οι αγρότες µε τη µικρότερη παραγωγή είχαν 
κάθε λόγο να µην παραδίδουν τη σοδειά τους και να προτιµούν να την 
διατηρήσουν για δική τους κατανάλωση ή για άµεση ανταλλαγή µε προϊόντα 



που είχαν ανάγκη . Πολλοί από τους πλουσιότερους αγρότες που διέθεταν              
µεγάλα πλεονάσµατα προτιµούσαν να τα πωλούν σε µαυραγορίτες . Οι κατά 
τόπους στρατιωτικές αρχές κατοχής πάλι , δεν είχαν κανένα λόγο να 
επιτρέπουν να εξάγονται από την περιοχή τους προϊόντα τα οποία µπορούσαν 
να διοχετεύσουν στη µαύρη αγορά για δικό τους όφελος, όπως πολύ συχνά 
έκαναν . 

� Και από την πλευρά της ελληνικής «κυβέρνησης», όµως, η εφαρµογή των 
µέτρων ανακούφισης του πληθυσµού ήταν χλιαρή , όχι µόνο επειδή η 
λειτουργία του κρατικού µηχανισµού είχε ατονήσει αλλά και διότι οι 
δωσίλογοι είχαν άµεσες διασυνδέσεις µε τους µαυραγορίτες και συµµετείχαν 
µε διάφορους τρόπους στα κέρδη τους . Έτσι, οι ανώτατες τιµές ήταν 
εικονικές σπανίως µπορούσε να βρει κανείς προϊόντα στην αγορά στις τιµές 
αυτές . Πραγµατικές ήταν οι τιµές της µαύρης αγοράς , που ήταν πολύ 
υψηλότερες . Οι κατακτητές ήταν οι καλύτεροι πελάτες των µαυραγοριτών. 
Άλλωστε, τα φρέσκο τυπωµένα χαρτονοµίσµατα που διέθεταν σε αφθονία δεν 
τους κόστιζαν τίποτε, αφού τα αποσπούσαν από την Τράπεζα της Ελλάδος  
χωρίς αντάλλαγµα . 

� Ο πληθωρισµός και η µαύρη αγορά έπληξαν ασύµµετρα την αγοραστική 
δύναµη των διαφόρων στρωµάτων του πληθυσµού και οδήγησαν σε τροµερές 
ανακατανοµές εισοδηµάτων  και περιουσιών . Τα πιο καίρια πλήγµατα 
δέχτηκαν , όπως ήταν επόµενο, τα φτωχότερα στρώµατα , που  είδαν τα 
ηµεροµίσθια τους να κατρακυλούν σε κλάσµατα της πραγµατικής 
προπολεµικής τους αξίας  , συχνά µικρότερα από το ένα δέκατο . Ανάµεσα 
στα στρώµατα αυτά ήταν βεβαίως και τα περισσότερα θύµατα του λιµού . 
Τελικά , οι µηχανές που τύπωναν τα χαρτονοµίσµατα προκάλεσαν πολύ 
περισσότερα θύµατα και από τα πολυβόλα των Ναζί , οι οποίοι θανάτωσαν 
µόλις 70.000 Έλληνες ! 

� Οξύτατα προβλήµατα αντιµετώπισαν επίσης όσοι στηρίζονταν σε σταθερά 
χρηµατικά εισοδήµατα ή τραπεζικές καταθέσεις ή είχε διακοπεί η παραγωγική 
τους δραστηριότητα . Οι άνθρωποι αυτοί, προκειµένου να επιβιώσουν , 
αναγκάστηκαν να πουλήσουν τα κινητά και ακίνητα υπάρχοντά τους σε 
εξευτελιστικές τιµές . 

 

 
 
 
 
 
 
 



Η Κατάσταση κατά την ∆ιάρκεια του Β ΄ παγκοσµίου πολέµου . 
 

Οι πόροι της Ελλάδας δεχόταν υπερεκµετάλλευση , ενώ µερικά δάση 
εξαφανίστηκαν από την υπέρ υλοτοµία . Σηµαντικά εγγειοβελτιωτικά έργα, όπως 
γέφυρες , καταστράφηκαν είτε από τους Γερµανούς ή από αντιστασιακές ενέργειες. 
Πριν την Γερµανική εισβολή, ο Ελληνικός Χρυσός της Τράπεζας της Ελλάδος είχε 
φυγαδευτεί µε µουλάρια και καράβια νύχτα για το Κάιρο . Κατά την κατοχή η 
υποτίµηση της δραχµής ήταν καθηµερινή και αισθητή ακόµα και στις πιο µικρές 
συναλλαγές . Οι έµποροι προσπαθούσαν να εξαργυρώσουν το χρήµα σε είδος πριν τη 
δύση του ηλίου, για να προλάβουν την υποτίµηση. Επιπλέον, οι Γερµανοί εφάρµοσαν 
στην Ελλάδα ένα σύστηµα απόσπασης του κυκλοφορούντος πλούτου από την αγορά 
το οποίο στηριζόταν στην εξαπάτηση. Στην Αθήνα ένας καφές κόστιζε 1.000.000 
δραχµές . Μετά το τέλος της κατοχής µια λίρα Αγγλίας ισοδυναµούσε µε 
7.000.000.000 περίπου δραχµές . Με την λήξη του Β΄ Παγκοσµίου πολέµου(1944) , 
πρώτο µέληµα της χώρας η ανασυγκρότηση της από την κατοχική καταστροφή που 
είχε φθάσει 33 φορές το εθνικό εισόδηµα του 1946 . Το δεύτερο πρόβληµα ήταν ο 
Εµφύλιος Πόλεµος και το τρίτο οι υπέρογκες στρατιωτικές δαπάνες, οι µεγαλύτερες 
στη ∆υτική Ευρώπη και που έφθαναν στο 27,5% των συνολικών εξόδων . Το 
τεταµένο πολιτικό και κοινωνικό κλίµα δηµιούργησε δύσκολες συνθήκες , λόγω 
έλλειψης εσωτερικής ασφάλειας και της ένοπλης σύρραξης . Η Ελλάδα εντάχθηκε 
στο σχέδιο Μάρσαλ , αλλά εξαιτίας του εµφυλίου τα κονδύλια δε µπορούσαν να 
αποφέρουν οικονοµική ανάπτυξη , ενώ ένα µέρος από αυτά χρησιµοποιήθηκε για τις 
ένοπλες συρράξεις . Εκτός αυτού στην Ελλάδα δόθηκε µόνον ένα µικρό µέρος από 
την οικονοµική υποστήριξη που προέβλεπε αρχικά το σχέδιο . Πρέπει να σηµειωθεί 
ότι ο εµφύλιος πόλεµος σηµάδεψε τη µετέπειτα πορεία της  Ελλάδας και στην 
οικονοµία . Οι αντίπαλες πλευρές υποστήριζαν δύο αντίθετα από οικονοµική άποψη 
παγκόσµια οικονοµικά συστήµατα τον καπιταλισµό και τον κοµµουνισµό . Επιπλέον, 
η κοινωνική διάλυση που προκάλεσε ο εµφύλιος επηρέασε την Ελλάδα γενικά, άρα 
και οικονοµικά, αρκετές δεκαετίες µετά τη λήξη του . Επίσηµα, σταµάτησαν οι 
εµπόλεµες συρράξεις στην Ελλάδα µε τη Συµφωνία της Βάρκιζας το έτος 1944 . 

 

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα της οικονοµικής κατάστασης 
που επικρατούσε τότε στην Ελλάδα (∆ΙΑΛΟΓΟΣ) . 
 

-Κοίταξε να τα ζυγίσεις σωστά ,  γιατί θα πάω δίπλα στο µανάβικο να τα ξανά ζυγίσω . 

-Μια και πενήντα! Είπε η σατανική µηχανή µε ύφος ζυγαριάς της Θεάς Θέµιδος.(Αλλά 
ο αγοραστής πήγε πραγµατικά στο φιλικό του µανάβικο και τα ξανά ζύγισε τα πράσα) .   

-Εµπρός! ∆ώσε µου πίσω την αξία των 50 δραχµών , φώναξε µπροστά σε όλον τον 
κόσµο . 



-∆ώσε µου τα πράσα! φώναξε ο πωλητής . Να πάρε τα λεφτά σου όλα ! 

-∆εν τα δίνω πίσω τα πράσα, ξανά φώναξε δυνατά ο αγοραστής. Τα αγόρασα και αν 
δεν µου δώσεις τα λεφτά που µου έκλεψες θα φωνάξω την αστυνοµία  . 

 

Αµέσως βρεθήκανε τέσσερις άλλοι να υποστηρίξουνε τον κλέφτη . Ήσαν όλοι τους 
κοµπανία . Άλλα το σκάνδαλο δηµιουργήθηκε . Και για να µην προχωρήσει η συζήτηση 
, οι άλλοι τέσσερις επενέβησαν να συµβιβάσουν τη διαφορά και δήθεν παρακαλέσανε 
τον πουλητή να δώσει τόπο στην οργή , δηλαδή να πληρώσει την διαφορά . 

Γενικά , κανένας υπαίθριος πουλητής και κυρίως από αυτούς που λυµαίνονται τους 
συνοικιακούς δρόµους , δε δέχεται να ζυγιάσει ο αγοραστής το ψώνιο του σε δίκη του 
ζυγαριά. 

-∆εν πουλάµε , είναι η απάντησή τους . 

 
ΟΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ∆ΥΣΧΕΡΕΙΕΣ στην κατεχόµενη Ελλάδα άρχισαν από τις 

πρώτες ηµέρες και έβαιναν αυξανόµενες µε επιταχυνόµενους ρυθµούς έως το 
φθινόπωρο του 1941 . ∆εν είχαν όµως ακόµη τις διαστάσεις και τη µορφή της 
λιµοκτονίας . Τις απέκτησαν από τον Σεπτέµβριο . Η Μεγάλη Πείνα εισέβαλε 
απότοµα και παρουσίασε την αιχµή της το δίµηνο ∆εκεµβρίου 1941 -Φεβρουαρίου 
1942 . Από την άνοιξη του 1942 σηµειώθηκε η ύφεση και από το καλοκαίρι του έτους 
εκείνου η κατάσταση έγινε σχετικά υποφερτή. Αλλά το τροµερό εξάµηνο Οκτωβρίου 
1941 - Μαρτίου 1942 υπήρξε τόσο εξουθενωτική , ώστε άφησε βαριά τη 
δηµογραφική, ψυχοσωµατική , βιολογική και κοινωνική σφραγίδα της στην χώρα για 
πολλά χρόνια .  

Πού οφειλόταν η Πείνα ; Πριν από τον πόλεµο, η Ελλάδα είχε αυτάρκεια  σε 
τρόφιµα 75-80% . Καµία αµφιβολία ότι για να διατηρηθεί το επίπεδο διατροφής του 
λαού ήταν απαραίτητος ο συµπληρωµατικός εφοδιασµός της από το εξωτερικό . 
Αλλά, µε την κατάληψη της χώρας από τον Άξονα και τη Βουλγαρία , επιβλήθηκε 
από τους Συµµάχους αποκλεισµός , ο οποίος αποτελούσε νόµιµη ενέργεια . Την 
αποδέχεται το διεθνές δίκαιο εφόσον ο πόλεµος συνεχίζεται . Θέτει όµως ως 
προϋπόθεση πως, όταν µια χώρα καταληφθεί, την ευθύνη διατροφής του πληθυσµού 
της την αναλαµβάνει το κράτος που ενεργεί την κατοχή . Αυτός καθαυτός ο 
αποκλεισµός , άλλωστε, δεν υπήρξε ο κύριος παράγοντας του τροµερού λιµού που 
κατακάλυψε την Ελλάδα . Ένα κενό 20-25% στον κανονικό, υπό ειρηνικές συνθήκες, 
εφοδιασµό της χώρας θα κατέβαζε το επίπεδο διατροφής σε ανάλογο βαθµό , δεν θα 
το κατέρριπτε όµως µέχρι κατεδάφισης , όπως συνέβη την τροµερή περίοδο της 
Πείνας . Στη διάρκεια , εξάλλου, του πολεµικού εξαµήνου (Νοέµβριος 1940 - 
Απρίλιος 1941) είχαν γίνει εισαγωγές σηµαντικών ποσοτήτων τροφίµων , ενώ άλλες 
µεγάλες ποσότητες έφερε µαζί του το Βρετανικό Εκστρατευτικό Σώµα . Από τις 
ποσότητες αυτές το µεγαλύτερο µέρος τους ήταν αποθηκευµένο  την ώρα 
κατάρρευσης και δεν το έθιξαν οι απερχόµενοι Βρετανοί . Υπήρχε , λοιπόν, ήδη ένα 
σηµαντικό απόθεµα τροφίµων , που για ένα πρώτο  τουλάχιστον διάστηµα θα 
µπορούσε να καλύψει τα κενά του αποκλεισµού. Και όµως η Πείνα , που ενέκυψε 
απότοµα , είχε διαστάσεις σαν να µην υπήρχε τίποτα στην Ελλάδα και σαν η 
παραγωγή της να είχε εκµηδενιστεί .  



Πού οφειλόταν το φαινόµενο ; Στη σκληρότητα  και στην αρπακτικότητα της τριπλής 
Κατοχής , η οποία εξάρθρωσε πλήρως την οικονοµία και αποστράγγισε τους πόρους 
της χώρας , κατά βάναυση παράβαση του διεθνούς δικαίου . Κατά το διεθνές δίκαιο , 
ένας στρατός λίγο ή πολύ οφείλει να εξασφαλίσει τη συντήρησή του µε τρόφιµα της 
πατρίδας του, τα οποία µπορεί να συµπληρώσει ανάγκη από τους πόρους της 
κατεχόµενης χώρας , υπό τον όρο να µη διαταράξει τη διατροφή του πληθυσµού . Οι 
κατοχικοί στρατοί Γερµανίας και Ιταλίας , όχι µόνο δεν τήρησαν αυτόν τον όρο , 
αλλά επιδόθηκαν στη λεηλασία και στην αποµύζηση της Ελλάδας , όχι απλά για να 
διατρέφονται σχεδόν εξ ολοκλήρου επιτόπου , αλλά και για να στέλνουν µεγάλες 
ποσότητες τροφίµων και πρώτων υλών στις αξονικές χώρες . Ακόµη και εργοστάσια 
τροφίµων ίδρυσαν για να κονσερβοποιούν τα ελληνικά προϊόντα και να τα στέλνουν 
στις πατρίδες τους . Επιπλέον , µεγάλο µέρος, συντηρούνταν ο ιταλογερµανικός 
στρατός της βόρειας Αφρικής  µε τρόφιµα από την Ελλάδα . Χαρακτήριζαν και την 
ελάχιστη ύπαρξη ιδιωτικών αποθεµάτων ως λαθρεµπόριο πολέµου . Και πολύς 
κόσµος τροµοκρατηµένος έσπευδε να παραδώσει ό, τι είχε στο σπίτι του, ακόµη και 
φάρµακα . ∆έσµευαν , εξάλλου, πολλά προϊόντα ως είδη πολεµικού εµπορίου και 
συνεπώς ,  επιτάξιµα , τα οποία ήταν απαραίτητα για τη ζωή του πληθυσµού : 
βαµβάκι, τζάµια, ξυλεία, οινόπνευµα, µέταλλα, τσιµέντα, φάρµακα, σαπούνι, ποτάσα, 
δέρµατα . Σ 'αυτά προστίθεντο συχνά , µε τοπικές διαταγές , το λάδι, η σταφίδα , ο 
καπνός, η πατάτα, το κρέας . Έφταναν ώστε να επιβάλλουν οµαδικές ποινές κατά των 
κατοίκων σε τρόφιµα.... . «Εντός 24 ωρών η πόλις Ηρακλείου δέον να πληρώσει εις 
το Φρουραρχείον 100.000 µάρκα» . «Εντός 14 ηµερών , το σύνολο των χωρίων του 
Νόµου Ηρακλείου δέον να παραδώσουν 100 τόνους ελαιόλαδου εις το 
Φρουραρχείον» .  

Μετά από δύο ηµέρες, νέα διαταγή του διοικητή Φρουρίου Κρήτης επέβαλε 
πρόστιµο σε είδος σε όλες τις κοινότητες που δεν διέθεσαν τον ορισµένο αριθµό 
εργατών για την εκτέλεση τεχνιτών έργων του γερµανικού στρατού . Το πρόστιµο 
ανερχόταν σε 100 οκάδες λάδι , που θα παρέδιδε κάθε κοινότητα για κάθε εργάτη ο 
οποίος δεν παρουσιάστηκε έως τότε . Η ποσότητα αυτή , στο εξής , θα αυξανόταν 
κατά 20 οκάδες λάδι, για κάθε ηµέρα απουσίας . Ας προσθέσουµε ότι διάρπαξαν 
συστηµατικά το µεγαλύτερο µέρος των εξαγωγικών προϊόντων µας (καπνό, λάδι, 
σταφίδα, µεταλλεύµατα) χρησιµοποιώντας το ελληνογερµανικό και ελληνοιταλικό 
κλήριγκ, µέσω των οποίων γίνονταν αποκλειστικά όλες οι ανταλλαγές της Ελλάδας 
µε το εξωτερικό , εκτός της Βουλγαρικής Ζώνης που συναλλασσόταν µε τη 
Βουλγαρία .  

Πριν όµως από την εγκατάσταση των δύο επιτρόπων , ήδη από την 1η 
Αυγούστου 1941 , είχε αποφασιστεί να αποσυρθούν τα κατοχικά µάρκα και οι 
µεσογειακές δραχµές και να αντικατασταθούν µε ελληνικές δραχµές , στις 
αντίστοιχες: 1 µάρκο κατοχής = 60 δραχµές , 1 µεσογειακή δραχµή = 1 δραχµή . Η 
ανταλλαγή έγινε στα ταµεία της Τράπεζας της Ελλάδος : οι Ιταλοί προσκόµισαν όλες 
τις µεσογειακές δραχµές που κάηκαν πανυγηρικά στους κλιβάνους της τράπεζας . Οι 
Γερµανοί δεν κατέστρεψαν τα κατοχικά µάρκα που κυκλοφόρησαν στην Ελλάδα . Τα 
συγκέντρωσαν , τα έκαναν ογκώδη δέµατα και τα έστειλαν σε άλλες κατεχόµενες 
χώρες... . Εννοείται όµως , ότι σε ανταλλαγµάτων κατοχικών αυτών νοµισµάτων που 
αποσύρονταν , η τράπεζα χορήγησε στους κατακτητές δραχµές ίσης αξίας , σύµφωνα 
µε την παραπάνω αναλογία . Και ανέρχονταν σε 7 ,04 δισεκατοµµύρια . Πού τις 
βρήκε; Απλούστατα, τύπωσε χαρτονοµίσµατα . Χωρίς κανένα κάλυµα, κανένα 
αντίκρισµα . Έτσι άρχισε η τραγωδία της δραχµής . Μεγάλη Πείνα . Υπό τις 
συνθήκες αυτές , βέβαια , η κυκλοφορία του νοµίσµατος πραγµατοποιούσε άλµατα 
αντιστρόφως ανάλογα προς την πτώση του βιοτικού επιπέδου των Ελλήνων. Σε 22 



δισεκατοµµύρια δραχµές ανέρχονταν τον πρώτο µήνα της Κατοχής . Σε 179 
δισεκατοµµύρια την 30ή Σεπτεµβρίου 1942. Στο διάστηµα αυτό, η Τράπεζα της 
Ελλάδας είχε υποχρεωθεί να καταβάλει στις Αρχές Κατοχής, για τη χρηµατοδότηση 
των στρατιωτικών τους αναγκών, 202 δισ. ∆ραχµές . Αργότερα, θα ερχόταν ένα κύµα 
πληθωρισµού µπρος στο οποίο και αυτή η µέχρι ώρας καθίζηση της δραχµής θα 
φαινόταν ασήµαντη . Τώρα , το πρώτο αυτό βήµα του πληθωρισµού γινόταν πάνω σε 
µια καµένη, απογυµνωµένη γη, στην οποία 7 ,5 εκατοµµύρια άνθρωποι βρέθηκαν 
ξαφνικά εγκαταλειµµένοι στο έλεος της πείνας .  

Κατά τη διάρκεια του πολέµου οι ζηµιές  ήταν πολλές . Οι ζηµιές στην 
οικονοµία, συγκεκριµένα, υπολογίζονταν σε 40 - 80% µείωση της γεωργικής 
παραγωγής στα διάφορα αγροτικά προϊόντα , µείωση του κτηνοτροφικού κεφαλαίου 
κατά 50% , για τα µεγάλα ζώα και 30% για τα µικρά , ελάττωση των δασών κατά 
20% , καταστροφή των µεταλλευτικών εγκαταστάσεων και νέκρωση της σχετικής 
παραγωγής , ελάττωση της βιοµηχανικής παραγωγής κατά 50%, καταστροφή των 
συγκοινωνιών , δηλαδή του σιδηροδροµικού υλικού και δικτύου και του οδικού 
δικτύου , αρπαγή του 70% των αυτοκινήτων, καταστροφή λιµανιών και της διώρυγας 
της Κορίνθου , απώλεια κατά 73% της εµπορικής και επιβατηγού ναυτιλίας της 
χώρας . Τη διάρκεια µεταξύ 1940-1945 η πώληση τροφίµων πάγωσε και 
λειτουργούσε µόνο η µαύρη αγορά στην οποία πουλούσαν αντικείµενα σε πάρα πολύ 
υψηλές τιµές . Η οικονοµία είχε πέσει σε χαµηλό επίπεδο και οι άνθρωποι δεν είχαν 
τη δυνατότητα να καλλιεργήσουν ούτε καν κάποια γεωργικά προϊόντα µε αποτέλεσµα 
να πεθαίνουν από τη πείνα στη µέση των δρόµων . Λεφτά δεν υπήρχαν , γιατί δεν 
υπήρχαν εργασίες . Όλα τα είχαν καταλάβει οι Γερµανοί και δεν έδιναν σε κανέναν 
Έλληνα, αυτή η κατάσταση έφερε τη φτώχεια στις πόλεις και τα χωριά της Ελλάδας . 
Η ιλιγγιώδης αύξηση των τιµών άρχισε από τις πρώτες µέρες της κατοχής. 
Χαρακτηριστικό παράδειγµα η τιµή του ψωµιού (κατά οκά)  

1. Απρίλιος 1941: 10 δραχµές  

2. Ιανουάριος 1942: 230 δραχµές  

3.  Ιούλιος 1943: 2.600 δραχµές 

4.  Ιανουάριος 1944: 38.000 δραχµές  

5. Σεπτέµβριος 1944: 153.000.000 δραχµές 

 
Η  Βόρεια Ήπειρος  

Στη διάρκεια των Βαλκανικών πολέµων ο ελληνικός στρατός , µετά τα 
Γιάννενα προχώρησε νικηφόρα στη Β. Ήπειρο. Με το τέλος όµως των πολέµων η 
περιοχή αυτή δεν περιήλθε στο ελληνικό κράτος , γιατί πρόβαλαν αντιρρήσεις οι 
Ιταλοί. Η Β. Ήπειρος προστέθηκε στο κράτος της Αλβανίας , που ιδρύθηκε το 1913. 
Οι Βορειοηπειρώτες σχηµάτισαν προσωρινή κυβέρνηση µε πρωθυπουργό το Γ. 
Ζωγράφο και κήρυξαν τη Β. Ήπειρο αυτόνοµη. Τότε , η περιοχή αυτή είχε 120.000 
Έλληνες , 3 µητροπόλεις ,376 εκκλησίες ,360 σχολεία και 22.000 µαθητές. Οι δυτικές 
δυνάµεις , αν και αναγνώριζαν το δίκαιο αγώνα , δεν πίεσαν την Ιταλία να 
αποχωρίσει . 
 

Το 1940 ο ελληνικός στρατός , απωθώντας µε επιτυχία τους Ιταλούς 
,κατέλαβε  και πάλι διαδοχικά την Κορυτσά, τη Μοσχόπολη , το Αργυρόκαστρο , 
τους Αγίους Σαράντα και τη Χιµάρα. Η τροπή όµως που πήραν τα πράγµατα 



αργότερα(  η γερµανική επίθεση , κατοχή ,διεθνές κατάσταση στην Ευρώπη ) δεν 
επέτρεψαν την λύση του προβλήµατος αυτού. 
Τα τελευταία χρόνια οι Έλληνες που κατοικούν στην Β. Ήπειρο και την υπόλοιπη 
Αλβανία άρχισαν να κτίζουν  τις εκκλησίες τους,  να ανοίγουν περισσότερα ελληνικά 
σχολεία , να εκλέγουν δικούς τους βουλευτές . 

 
Λεηλασία των πόρων της χώρας της χώρας από τους κατακτητές  

 
Το δηµόσιο , που από το 1935 και µετά είχε συνοµολογήσει συµφωνία 

αποπληρωµής των ξένων οµολογιούχων , αντιµετώπιζε οξύ πρόβληµα φορολογικών 
εσόδων . Οι χαµηλές και µεσαίες τάξεις , ιδίως οι αγρότες , πένονταν στην κυριολεξία 
και αδυνατούσαν να συνεισφέρουν µε οποιονδήποτε τρόπο στο δηµόσιο ταµείο . Το 
εξωτερικό εµπόριο είχε προσανατολισθεί στο σύστηµα ανταλλαγής εµπορευµάτων 
µέσω συµψηφισµών (κλήρινγκ) . Η κοινωνική δυσαρέσκεια που προκαλούσε η 
άσχηµη οικονοµική κατάσταση , η πολιτική καταπίεση και η απαγόρευση ελεύθερης 
συνδικαλιστικής δράσης στους εργαζόµενους . 

 
Η επίθεση της Γερµανίας κατά της Πολωνίας (τον Σεπτέµβριο του 1939) είχε 

ως συνέπεια στην Ελλάδα την αύξηση της νοµισµατικής κυκλοφορίας , ενώ οι 
αποταµιευτές έσπευσαν να ρευστοποιήσουν τις καταθέσεις τους στις τράπεζες . Η 
κατάσταση εκτονώθηκε όµως σύντοµα επειδή οι τράπεζες ανταποκρίθηκαν στη 
ζήτηση από το κοινό . Ίδια επίδραση είχε και η ειδική δανειοδότηση της οικονοµίας 
από τους Βρετανούς που είχαν εγγυηθεί τα σύνορα της Ελλάδας πριν από την έκρηξη 
του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου . 

 
Τον Απρίλιο του 1941 , η Γερµανία επιτέθηκε στην Ελλάδα µέσω της 

Βουλγαρίας και προς το τέλος του µήνα οι δυνάµεις του Άξονα µπήκαν στην Αθήνα . 
Η χώρα διαιρέθηκε σε τρεις ζώνες κατοχής , σε κάθε µία από τις οποίες καθιερώθηκε 
και διαφορετικό νόµισµα (κατοχικό µάρκο, µεσογειακή δραχµή, λέβα) . Η 
νοµισµατική αυτή διαρρύθµιση αποτέλεσε και το πρώτο βήµα για τη σταδιακή 
καταστροφή της οικονοµίας. 

 
Στο παγκόσµιο κύρους Ινστιτούτο ∆ιεθνούς Οικονοµίας στο Κίελο, 

εκπονήθηκαν πριν και µετά την επίθεση κατά της Ελλάδας έξι µελέτες που 
αφορούσαν την οικονοµία του τόπου: 

 
1. Η βιοµηχανία τροφίµων στην Ελλάδα 

 
2. Η ναυτική βιοµηχανία της Ελλάδας  

 
3. Η ελληνική κλωστοϋφαντουργία  

 
4. Η βιοµηχανία καουτσούκ στην Ελλάδα 

 
5. Η ελληνική σιδηροβιοµηχανία  

 
6. Τα ελληνικά µεταλλεύµατα 

 
 



Οι αρχές κατοχής αµέσως µε τη συνεργασία της κυβέρνησης Τσολάκογλου 
κατάσχεσαν αγροτικά προϊόντα (καπνό, λάδι κ.λπ.) και µεταλλεύµατα (βωξίτη, 
χρώµιο κ.λπ.) . Παρά τις τεχνητά χαµηλές τιµές που χρησιµοποιούνταν οπότε ο 
κατακτητής αγόραζε οτιδήποτε χρησιµοποιώντας τον λογαριασµό κλήρινγκ , η 
Ελλάδα εµφάνιζε µεγάλο πιστωτικό άνοιγµα υπέρ αυτής στον λογαριασµό αυτό , 
χωρίς προοπτική να αποσπάσει κάτι σε αντάλλαγµα . Έτσι, αργότερα, ιδρύθηκαν οι 
εταιρίες εξαγωγικού εµπορίου DEGRIGES και SAGIC, που διαχειρίζονταν το 
ελληνο-γερµανικό και το ελληνο-ιταλικό εµπόριο αντίστοιχα . Όµως κι αυτές λόγω 
της αυθαιρεσίας των υπολογισµών συσσώρευαν τεράστια χρέη προς την Ελλάδα , 
µεγαλώνοντας ακόµη περισσότερο το πιστωτικό της άνοιγµα. 

 
Ενώ οι Γερµανοί κατέλαβαν τον Απρίλιο του 1941 την Αθήνα, µόλις στα τέλη 

Ιουνίου επέτρεψαν στους Ιταλούς να εισέλθουν στην Αθήνα και την Αττική. Εν τω 
µεταξύ στους δύο αυτούς µήνες, όχι µόνο είχε κατασχεθεί και σταλεί στην Γερµανία 
ό,τι είχε βρεθεί αποθηκευµένο, αλλά το κυριότερο, οι ελληνικές βιοµηχανικές 
επιχειρήσεις που είχαν ενδιαφέρον για την πολεµική οικονοµία της Γερµανίας 
αγοράστηκαν, νοικιάστηκαν ή δεσµεύτηκαν να προµηθεύουν τη γερµανική αγορά µε 
πυρίτη , σιδηροµεταλλεύµατα, χρώµιο, νικέλιο, µαγγάνιο, γρανίτη, σε όσες ποσότητες 
και αν παράγονταν . Οι Ιταλοί ζήτησαν µερίδιο από τη λεηλασία και απέσπασαν 
κάποια προνόµια, µετά την άνοιξη του 1942 , χωρίς όµως και να ανατρέψουν τη ροή 
του εµπορίου προς την Γερµανία ( το 76% των ελληνικών εξαγωγών κατευθυνόταν 
προς Γερµανία και το 17% προς Ιταλία) . Καταστρέφοντας συστηµατικά την υλική 
της βάση και το νόµισµά της και µάλιστα µε τόσο µεγαλύτερο µένος, όσο η 
αντίσταση του ελληνικού λαού στα σχέδια τους φούντωνε . 
Την 14η Μαρτίου 1942 µε την συµφωνία της Ρώµης συνοµολογήθηκε δάνειο για τα 
επιπλέον των εξόδων κατοχής ποσά που θα έπαιρναν οι αρχές κατοχής από την 
Τράπεζα της Ελλάδος . Το συνολικό του ύψος ήταν αντίστοιχο των 3,5 δισ. δολαρίων 
. 
 
Μαύρη αγορά 

 
Μετά τους  θανάτους από πείνα τον χειµώνα του 1942 οι κατακτητές 

συναίνεσαν σε αποστολές τροφίµων µέσω  του ∆ιεθνούς Ερυθρού Σταυρού , ενώ 
αργότερα , οι Γερµανοί πούλησαν και χρυσές λίρες µέσω της Τραπέζης της Ελλάδος , 
ώστε να στηριχθεί η συνεχώς πίπτουσα αξία της δραχµής και µέσω αυτής τα έξοδα 
του στρατού κατοχής . Αποστολές χρυσών λιρών από τους Συµµάχους προς τις 
οργανώσεις του βουνού συνέτειναν και αυτές στην ολοκληρωτική υποκατάσταση του 
νοµίσµατος από τον χρυσό , καθώς ο πληθωρισµός , από τον χειµώνα του 1943 και 
µετά , έγινε  καλπάζων . 

 
Καθώς όλοι οι παραγωγικοί κλάδοι της οικονοµίας σταδιακά έπνεαν τα 

λοίσθια , έχει ενδιαφέρον να δούµε τις εξελίξεις στην καθηµερινή ζωή . Το πρόβληµα 
της εξασφάλισης  της επιβίωσης  αναδείχθηκε ως το µείζον θέµα κοινωνικής ύπαρξης 
και συµπεριφοράς . Η πτώση της παραγωγής , η απουσία αξιόπιστου µέσου 
ανταλλαγής , οι επισχέσεις εµπορευµάτων από πλευράς αρχών κατοχής και η 
παράλυση του συστήµατος µεταφορών ήταν οι βασικοί παράγοντες της πτώσης του 
βιοτικού επιπέδου . Πτώση εισοδήµατος και ανεργία συµπλήρωναν την εικόνα του 
καρκινοβατούντος εµπορίου και της παραγωγής . Η έλλειψη σε είδη διατροφής 
χτυπούσε τα φτωχότερα κοινωνικά στρώµατα και όσους δεν είχαν  διασυνδέσεις µε 



την επαρχία . Ένα κοινωνικό στρώµα χωρίς αυτές τις προσβάσεις ήταν οι πρόσφυγες 
του 1922. 

 
Ενέργειες όπως η κλοπή προµηθειών  από Γερµανούς  ήταν τόσο πολιτικές , 

όσο και οικονοµικές . Η αντίσταση κατά της αποστολής εργατών στα εργοστάσια των 
χωρών του άξονα , η δηµιουργία συνεταιρισµών σε συνθήκες παρανοµίας , ο αγώνας 
για αυξήσεις µισθών και πληρωµών σε είδος , η επέκταση του δελτίου και , τέλος , η 
έξοδος στο βουνό , ή ήταν πράξεις αντιστασιακή δράση . Σε επίπεδο οικονοµικών 
µηχανισµών το αντιστασιακό  κίνηµα  απάντησε στην οικονοµική κρίση 
οργανώνοντας αλληλοβοήθεια , σαµποτάροντας  τη διαδικασία των κατασχέσεων από 
τα στρατεύµατα κατοχής και τέλος  , µέσω της προσπάθειας άσκησης ελέγχου επί της 
παραγωγής , στις απελευθερωµένες περιοχές . 

 
Η µαύρη αγορά που εµφανίστηκε παράλληλα µε την έναρξη της Κατοχής και 

συνέχισε να διευρύνεται έκτοτε , ήταν  τµήµα  µιας υπόγειας , αφανούς και 
παράλληλης οικονοµίας , νοµισµατική βάση της οποίας ηταν ο χρυσός . Οι 
µαυραγορίτες , προερχόµενοι από την παλιά τάξη εµπόρων και βιοµηχάνων , 
µεσολαβούσαν µεταξύ ζήτησης και προσφοράς , αξιοποιούσαν το υφιστάµενο 
κεφάλαιο και ακροβατούσαν µεταξύ συνεργασίας µε τον κατακτητή και προσωπικού 
πλουτισµού . Το κίνηµα της αντίστασης από την άλλη πλευρά ευαγγελιζόταν την 
οικονοµική ισότητα και την συλλογική δράση των ατόµων . Για τους παραπάνω 
λόγους αντίσταση και µαύρη αγορά συγκρούστηκαν ανελέητα και στην διάρκεια της 
Κατοχής , αλλά και µετέπειτα . 

 
Η καταστροφή σε αριθµούς 

 
·  415.300 ανθρώπους έχασε η Ελλάδα κατά την διάρκεια της Κατοχής(7.336.000 ο 
πληθυσµός της χώρας στην απογραφή του 1940), από τους οποίους  260.000 ήταν 
άµαχοι , θύµατα της πείνας . 
·  70% µειώθηκε η γεωργική παραγωγή µεταξύ 1940και 1944 , ενώ η βιοµηχανική 
82% . 
·  60% των ζώων της έχασε η κτηνοτροφία και 78% της χωρητικότητας της η 
ναυτιλία . 
  72% των µεταφορικών µέσων (φορτηγά αυτοκίνητα ) καταστράφηκαν , όπως και το   
25% των ελληνικών δασών . 
·  280.000 τόνοι ήταν οι εισαγωγές το 1944 από 1.500.000 το 1940 και οι εξαγωγές 
33.000 από 500.000 αντίστοιχα . 
·  90%των αµαξοστοιχιών πήραν µαζί τους οι Γερµανοί κατά την αποχώρησή τους, 
ενώ ανατίναξαν το 90% των γεφυρών πλάτους άνω των 10 µέτρων(στην 
Πελοπόννησο το 80%) . 
·  8.500.000.000 δολάρια της εποχής οι υλικές καταστροφές της Ελλάδος , σύµφωνα 
µε εκτιµήσεις της διάσκεψης των Παρισιών το 1946 για τις επανορθώσεις . 
 
Η οικονοµία της Ελλάδας κατά τη διάρκεια της Γερµανικής κατοχής  
 

Η κατοχή της Ελλάδας από τους Γερµανούς  απέφερε µικρά κέρδη στην 
πολεµική προσπάθειά τους, κυρίως ως προς την επίλυση των οικονοµικών στόχων 
που είχαν θέσει πριν από την επίθεση της Ιταλίας κατά της Ελλάδας τον Οκτώβριο 
1940 . Η ειρηνική οικονοµική διείσδυση των Γερµανών στα Βαλκάνια τη δεκαετία 
του 1930 υπήρξε ιδιαίτερα επιτυχής ( το 1938 για παράδειγµα το 40,4% του συνόλου 



της αξίας των εξαγωγών της Ελλάδας κατευθυνόταν στην Γερµανία και στην 
Αυστρία ) . Μετά την κατάληψη της Ελλάδας την άνοιξη του 1941 , ο Χίτλερ 
απέµεινε κατ’ όνοµα τον έλεγχο του µεγαλύτερου τµήµατος της Ελλάδας  στους 
Ιταλούς , αλλά οι γερµανικές κατοχικές Αρχές αγωνίστηκαν να οριοθετήσουν τα 
γερµανοιταλικά συµφέροντα προς δικό τους όφελος . Ειδικά η Βέρµαχτ αντιστάθηκε 
στις προσπάθειες των Ιταλών να µετατρέψουν την τυπική πολιτική κυριαρχία σε 
οικονοµικό µονοπώλιο . Οι προσπάθειες των Γερµανών να παγιώσουν τα οικονοµικά 
τους προνόµια στην Ελλάδα προκάλεσαν διαρκείς προστριβές µεταξύ Βερολίνου και 
Ρώµης , οι οποίες κατέδειξαν τις αδυναµίες της γερµανοιταλικής συµµαχίας . Πιο 
σηµαντική , αναλόγως µε τα περιορισµένα οφέλη που ο Άξονας αποκόµισε από την 
Ελλάδα , ήταν η ταλαιπωρία του ντόπιου πληθυσµού ως αποτέλεσµα της παράλογης 
εκµετάλλευσης και λεηλασίας . Παρόλο που η Γερµανία δεν είχε εδαφικά αλλά µόνο 
στρατηγικά συµφέροντα στην Ελλάδα, οι ναζιστικές µέθοδοι εκµετάλλευσης 
έµοιαζαν µε αυτές που ακολουθήθηκαν στα εδάφη της Τσεχίας , της Πολωνίας και 
τµηµάτων της Σοβιετικής Ένωσης . 

Από τα µέσα Μαΐου του 1941 , πριν το µεγαλύτερο µέρος της Ελλάδας τεθεί 
κάτω από ιταλική διοίκηση , αξιωµατούχοι της Πολιτικής Οικονοµίας και 
Εξοπλισµών της Ανώτατης διοίκησης της Βέρµαχτ κατάσχεσαν όλα τα διαθέσιµα 
ζωτικά εµπορεύµατα και βιοµηχανικά προϊόντα , για να τα αποστείλουν στη 
Γερµανία . Εξασφάλισαν µακράς διάρκειας παραδόσεις για όλα τα σηµαντικά 
ακατέργαστα υλικά και τα αγροτικά εµπορεύµατα . Πήραν τον έλεγχο των 
περισσότερων ορυχείων και βιοµηχανιών , όπως την Λοκρίς Νικέλιον , τους Βωξίτες 
των ∆ελφών , τους Βωξίτες του Παρνασσού και το Πυριτιδοποιείο του επιχειρηµατία 
Πρόδροµου Μποδοσάκη-Αθανασιάδη .  

Οι γερµανικές εταιρείες χρησιµοποίησαν ποικίλες µεθόδους-µερικές από της 
οποίες καλύπτονταν µε ένα πέπλο νοµιµότητας-για να εισχωρήσουν σε σηµαντικούς 
οικονοµικούς τοµείς στην Ελλάδα : δήµευση, ενοικίαση ή αναγκαστική πώληση 
εµπορικών οίκων , κατάσχεση µεριδίων και αναγκαστική επέκταση των γερµανικών 
κεφαλαίων σε ελληνικές εταιρείες , ανάληψη του ελέγχου των κενών µετοχών και 
<<Αριανοποίηση>> (µεταφορά της νόµιµης Εβραϊκής ιδιοκτησίας σε µη Εβραίους) 
των εταιρειών . Υπήρξε µικρή αντίσταση εκ µέρους του ελληνικού κράτους και της 
ντόπιας επιχειρηµατικής τάξης στις γερµανικές πιέσεις να προσαρµοστεί η ελληνική 
οικονοµία στις ανάγκες της πολεµικής οικονοµίας του Γ’ Ράιχ . Αποδοχή  ενός 
γερµανικού συµβολαίου εγγυόταν την διανοµή των ακατέργαστων υλικών και 
καυσίµων και, σε µερικές περιπτώσεις, τεράστια κέρδη . Η εναλλακτική λύση στη 
συνεργασία ήταν συχνά η δήµευση της βιοµηχανίας και η απογύµνωση και µεταφορά 
µηχανηµάτων της στο Ράιχ . Επιπλέον, από το 1942 , ο καλπάζων πληθωρισµός και η 
άθλια οικονοµική κατάσταση του πεινασµένου ελληνικού πληθυσµού περιόρισε 
δραµατικά τη δυνατότητα παραγωγής για την ελληνική αγορά . Έτσι , πολλοί 
επιχειρηµατίες αδιαφόρησαν για το γεγονός ότι έξοδα κατοχής χρησιµοποιήθηκαν  
πολλές φορές για την αγορά και των ακατέργαστων υλικών και των τελειωµένων 
προϊόντων τους . Βιοµηχανίες υφαντουργικές , µάλλινων , δερµάτινων , µεταξωτών , 
µεταλλουργίες , µηχανικών , χηµικών-κατασκευαστικών υλικών , όπως και τα 
περισσότερα ναυπηγεία , λειτουργούσαν µε γερµανικές διαταγές . 

Μακράς διάρκειας συµφωνίες παραδόσεων συνάφθηκαν µεταξύ της Krupp 
(Κπρουπ) και 26 ελληνικών εταιρειών . Για να δώσουµε ένα παράδειγµα , το Ράιχ 
εξασφάλισε ετήσιες παραδόσεις 616.300 τόνων πολύτιµων µετάλλων υπολογισµένης 
αξίας 13.000.000 RM . Οι έντεκα µεγαλύτερες ελληνικές καπνοβιοµηχανίες, επίσης, 
λειτουργούσαν µε γερµανικές διαταγές παραδίνοντας ηµερησίως 2.800.000 τσιγάρα 
στην Βέρµαχτ . Περίπου 6.500 νέες επιχειρήσεις δηµιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια 



της κατοχής, δείγµα ότι παραπλεύρως της καταστροφής παραδοσιακών περιουσιών (η 
ακίνητη περιουσία συναλλάχθηκε µε ποσά που αντιστοιχούσαν στο 5% της 
προπολεµικής της αξίας στη µαύρη αγορά) , µία νέα τάξη <<νεόπλουτων>> ανέτειλε 
ως οικονοµική δύναµη . Τον Μάρτιο του 1943 , 1.700 εταιρείες που ανήκαν σε 
Έλληνες Εβραίους έκλεισαν στην Θεσσαλονίκη , 500 από τις οποίες είχαν συµβόλαιο 
µε το  Ράιχ . 

Η Ρώµη επανειληµµένως δήλωνε µε έµφαση ότι η Ελλάδα ανήγε στο δικό της 
ζωτικό χώρο και ο Μουσσολίνι ασκούσε ανοιχτά κριτική των γερµανικών τακτικών 
εκµετάλλευσης , οι οποίες , αντίθετα µε τα ιταλικά µέτρα , δεν αποσκοπούσαν στη 
διατήρηση έστω ενός ελάχιστου βαθµού οικιακής οικονοµικής βιωσιµότητας . Οι 
ιταλικές διαµαρτυρίες για το ναζιστικό <<καπάρωµα>> των ελληνικών οικονοµικών 
πόρων απέφεραν µερικές παραχωρήσεις από την γερµανική πλευρά : η ιταλική 
Μεταλλευτική Επιχείρηση και η Κρουπ µοίρασαν σε ίσα µέρη τα µεταλλεύµατα 
νικελίου που εξήχθησαν από την Λοκρίδα . Η Ιταλία µπόρεσε να αγοράσει 1,5 
εκατοµµύρια κιλά καπνού από την συγκοµιδή του 1940 , όπως και ορισµένες 
ποσότητες σιδηροπυρίτη και µαγνησίου. Τα γερµανικά  δικαιώµατα των Ορυχείων 
του Λαυρίου , της εταιρείας Σέριφος , και η Socony Vacuum Oil, µεταβιβάστηκαν σε 
ιταλικές εταιρείες και κατά τη διάρκεια του πολέµου στην Ιταλία παραχωρήθηκαν 
αποκλειστικά δικαιώµατα στην αποξήρανση της λίµνης Κωπαΐδας . Το κυριότερο 
µέρος των ελληνικών εξαγωγών συνέχισαν να κατευθύνονται στη Γερµανία : για 
παράδειγµα από τον Ιούλιο µέχρι τον ∆εκέµβριο του 1941 η Ιταλία έλαβε το 15% του 
συνόλου των ελληνικών εξαγωγών και η Γερµανία το 8,5% . Όσον αφορά στις 
εισαγωγές στην Ελλάδα το 42% του συνόλου το προµηθεύτηκε από το Ράιχ ενώ οι 
εισαγωγές από την Ιταλία αντιπροσώπευαν το 6% . 

Όπως και στην προπολεµική περίοδο , οι ελληνικές εισαγωγές και εξαγωγές 
µε τη Γερµανία και την Ιταλία διεξάγονταν µέσω του θεσµού της εκκαθάρισης . Η 
αναβολή του κανονισµού επισωρευτικών ισολογισµών ωφέλησε καθαρά τη Γερµανία 
η οποία εισήγαγε από την Ελλάδα περισσότερα απ’όσα εξήγαγε . Από την άλλη 
πλευρά , η συσσώρευση παγωµένων πιστώσεων αύξησε τον πληθωρισµό , 
επηρεάζοντας τις αξίες των εξαγωγών , <<φουσκώνοντας>> τη γερµανική 
εκκαθάριση του χρέους σε 78,68 εκατοµµύρια RM τον Μάιο του 1942 ενώ οι 
Έλληνες εισαγωγείς έκαναν τεράστια κέρδη , για να αποφύγουν την αναθεώρηση των 
επίσηµων τιµών συναλλάγµατος και την περαιτέρω υποτίµηση της δραχµής , τα 
Υπουργεία Οικονοµικών και Εθνικής Οικονοµίας του Ράιχ δηµιούργησαν την 
Deutsch-Griechische Warenausgleichsgesellschaft , η οποία σε συνεργασία µε την 
αντίστοιχη Ανώνυµη Εµπορική Ιταλοελληνική Εταιρεία , ασχολήθηκαν µε την 
ισοτιµία των ελληνικών τιµών εξαγωγών µε γερµανικές (και αντίστοιχα, ιταλικές) 
τιµές , ως µια µέθοδο κόψης του χρέους , και δεύτερον , ως µέσο για να αυξηθεί ο 
όγκος των ελληνικών εξαγωγών στο Ράιχ και στην Ιταλία . Η µέθοδος της 
εκκαθάρισης δεν εφαρµοζόταν στο σύνολο οικονοµικών πράξεων . Οι πληρωµές των 
αγορών του Άξονα στην εξαγωγή συχνά γίνονταν µε ειδικά χρήµατα κατοχής και µε 
Οµόλογα της Πιστωτικής Μεσογειακής Τράπεζας . 

Ο διαµελισµός της Ελλάδας σε τρεις ζώνες κατοχής και ως επακόλουθο η 
δηµιουργία πολλών ανταγωνιστικών αρχών και ενός ακόµα µεγαλύτερου αριθµού 
<<κλειστών µη επικοινωνούντων τοπικών οικονοµικών>> , προκάλεσαν την 
παρεµπόδιση της οικονοµικής ζωής της χώρας και κατέστησαν τη δύναµη των 
κεντρικών και τοπικών διοικήσεων αδύναµη και αναποτελεσµατική . Η διακοπή της 
επικοινωνίας µεταξύ παραγωγικών και µη παραγωγικών περιοχών ήταν µια από τις 
κύριες αιτίες της πείνας τον χειµώνα του 1941-42 . Αφότου οι εισαγωγές από τις 
παραδοσιακές προµηθευτικές αγορές δεν µπορούσαν να εξασφαλιστούν εξαιτίας του 



βρετανικού ναυτικού αποκλεισµού, θέτοντας το µεγαλύτερο µέρος του σιτοβολώνα 
της Μακεδονίας και της Θράκης -ο οποίος παρήγαγε το 1938 το 21,15% του συνόλου 
των σιτηρών της χώρας- κάτω από βουλγαρική διοίκηση , οι Γερµανοί όξυναν την 
ήδη κρίσιµη κατάσταση . Επιπλέον, η κατάσχεση των αποθηκευµένων εφοδίων και 
της συγκοµιδής από τον Άξονα εξαγρίωσε τους µικροπαραγωγούς ψωµιού οι οποίοι 
παραβίαζαν τους κυβερνητικούς κανονισµούς , που απαιτούσαν παράδοση των 
συγκοµιδών τους σε καθορισµένες τιµές , πολύ χαµηλότερες απ’ αυτές της ελεύθερης 
αγοράς. 

Η καταναγκαστική συλλογή απέτυχε αφού η κατοχική κυβέρνηση ήταν 
ανίκανη να επιβάλει τους νόµους της ενάντια στο πολύ διαδεδοµένο φαινόµενο 
υπερκοστολόγησης που ενισχύονταν από τον πολύ υψηλό πληθωρισµό και τις 
ευκαιρίες για κερδοσκοπία που δηµιουργούσε η µαύρη αγορά . Επειδή οι τιµές 
ανέβηκαν υπερβολικά, οι χωρικοί άρχισαν είτε να συσσωρεύουν προµήθειες είτε να 
πωλούν τα προϊόντα τους ιδιωτικά σε µαυραγορίτες και στις στρατιωτικές Αρχές του 
Άξονα . Επιπροσθέτως , η έλλειψη του ψωµιού, λαδιού και ζωικών πρωτεϊνών έθεσαν 
σε κίνδυνο την διατροφή των Ελλήνων . Η µείωση των προµηθειών τροφίµων ήταν 
ιδιαίτερα οδυνηρή για τους κατοίκους των άγονων νησιών του Αιγαίου και τα 
εργατικά στρώµατα της Αττικής , της οποίας ο πληθυσµός είχε σχεδόν διπλασιαστεί 
µετά την ιταλική επίθεση τον Οκτώβριο του 1940 και λόγω της εισροής προσφυγών 
από τον Βορρά . 

Όταν η έλλειψη τροφίµων έγινε οξεία, η Γερµανία υποστήριξε ότι, αφού η 
Ελλάδα ανήκε στο ιταλικό Lebensraum η υποχρέωση σίτισης του άµαχου πληθυσµού 
ανήκε στην Ιταλία . Το τετραετές Σχέδιο Οργάνωσης του Χέρµαν Γκαίρινγκ 
υποστήριζε ότι , και εάν ακόµη το Ράιχ έστελνε προµήθειες σε κατεχόµενα εδάφη , η 
Ελλάδα δεν θα συγκαταλεγόταν µεταξύ των αποδεκτών . 

Εξαιτίας της γερµανικής και της βουλγαρικής αδιαφορίας για την άθλια 
κατάσταση της Ελλάδας και της διατήρησης του συµµαχικού ναυτικού αποκλεισµού 
αρκετές χιλιάδες ανθρώπων πέθαναν από την πείνα κατά τον ιδιαίτερα βαρύ χειµώνα 
του 1941-42 . Αν και ένας εργάτης χρειαζόταν ένα µέσο όρο µεταξύ 2.500 και 3.000 
θερµίδων , τώρα πλέον λάµβανε µόνον 875 θερµίδες ( ∆ιεθνής Εργατική Οργάνωση , 
Εργατικά προβλήµατα στην Ελλάδα) . Στατιστικές θνησιµότητας σχετικές µε την 
πείνα είναι δύσκολο να προσδιοριστούν , επειδή τα θύµατα θάβονταν κυρίως σε 
οµαδικούς τάφους και επειδή οι οικογένειες απέφευγαν να αναφέρουν τον θάνατο 
ενός µέλους , καθώς ήθελαν να κρατήσουν την κάρτα φαγητού του/της . Επίσηµα 
στοιχεία του αθηναϊκού  δηµοτολογίου υπολογίζουν σε 30.000 τους θανάτους που 
προκλήθηκαν από την πείνα στην πρωτεύουσα µεταξύ 1ης Οκτωβρίου του 1941 και 
26ης Ιανουαρίου 1942 . Ο συνολικός αριθµός θυµάτων από την πείνα και τις 
ασθένειες που προκλήθηκαν από την χρόνια ασιτία από το 1941 ως το 1945 µπορεί 
να ξεπερνά τους 150.000 ανθρώπους . Ένα διεθνές πρόγραµµα επισιτισµού για την 
Ελλάδα άρχισε επιτέλους τον Αύγουστο του 1942 . Τακτικές αποστολές σιταριού , 
ξηρών λαχανικών και γάλακτος σε σκόνη από τις Ηνωµένες Πολιτείες και τον 
Καναδά εφοδίασαν σχετικά καλά τις πόλεις . 1.200.000 άνθρωποι στην περιοχή 
Αθήνα-Πειραιά εξασφάλισαν καθηµερινή προµήθεια 1.100 θερµίδων το άτοµο . Οι 
περισσότερες περιοχές υπό ιταλική κατοχή δεν συµπεριλήφθηκαν στο σχέδιο 
περίθαλψης . Η Ιταλία συνέχιζε να διανέµει τρόφιµα από τις προµήθειές της στα 
περισσότερα νησιά υπό τη διοίκησή της µε σκοπό να διασφαλίσει τον έλεγχό τους , 
(Οικονοµική κατάσταση , Νοέµβριος 1942 , Ανώτατη ∆ιοίκηση FF.AA Ελλάδα , 
Ιταλικά Στρατιωτικά Αρχεία , S.M.E. B 632) .    

Από το 1942, η οικονοµική κατάσταση της χώρας άγγιζε τα όρια της 
κατάρρευσης , εξαιτίας της υπερβολικής οικονοµικής εκτόπισης που προκλήθηκε από 



την λεηλασία και από τις υπέρµετρες αφαιµάξεις για να καλυφθούν τα έξοδα κατοχής 
. Οι πληρωµές της Ελλάδας για τα έξοδα κατοχής και οι πολεµικές συνεισφορές ήταν 
οι υψηλότερες κατά κεφαλή στην κατεχόµενη Ευρώπη , αντιπροσωπεύοντας το 1941-
42 το 113,7% του εθνικού εισοδήµατος της χώρας . Εκτός από απευθείας χρηµατικές 
συνεισφορές , ο Άξονας απαιτούσε µεγάλες πιστώσεις από την Τράπεζα της Ελλάδας 
οι οποίες κατά το µεγαλύτερο µέρος χρησιµοποιήθηκαν για να χρηµατοδοτήσουν το 
αµυντικό σχέδιο του Χίτλερ στην Ανατολική Μεσόγειο . Επειδή τα κεφάλαια 
δηµόσιου προϋπολογισµού δεν επαρκούσαν για τις δαπάνες του Άξονα , αυτές 
χρηµατοδοτήθηκαν από το τυπογραφικό πιεστήριο , του οποίου η ηµερήσια 
οικονοµική ικανότητα αυξήθηκε σε 8 δισεκατοµµύρια δραχµές τον Ιούλιο του 1943 . 
Αυτό προκάλεσε εξάπλωση του νοµίσµατος σε κυκλοφορία , ενώ επακολούθησε η 
µεγάλη µείωση της αγοραστικής αξίας της δραχµής και γρήγορη αύξηση των τιµών . 
Έτσι , αυξήθηκαν οι απαιτήσεις του Άξονα για τα έξοδα κατοχής , οι οποίες µε την 
σειρά τους επιτάχυναν την άνοδο του πληθωρισµού και δηµιούργησαν µια χρόνια 
οικονοµική κρίση . Μετά την ιταλική παράδοση τον Σεπτέµβριο του 1943 , η άνοδος 
του πληθωρισµού και η  αύξηση των  δαπανών της Βέρµαχτ ήταν τόσο ραγδαίες που 
η δεύτερη αναγκάστηκε να χρηµατοδοτηθεί µε την πώληση ενός εκατοµµυρίου 
χρυσών λιρών µέσω της Τράπεζας της Ελλάδας και του Χρηµατιστηρίου . Το ποσό 
αυτό τέθηκε από την κυβέρνηση του Ράιχ στη διάθεση του ειδικού πληρεξούσιου 
Νοιµπάχερ, µε στόχο την αναβολή της οικονοµικής κατάρρευσης της ελληνικής 
οικονοµίας . Οι γερµανικές Αρχές εκτίµησαν την είσπραξη των εξόδων κατοχής και 
των πολεµικών συνεισφορών στην Ελλάδα σε 3,4 τετράκις εκατοµµύρια δραχµές . Η 
Ελλάδα και η Ιταλία δίκαια απέδωσαν το οικονοµικό χάος στις υπερβολικές δαπάνες 
και στα υπερβολικά φιλόδοξα αµυντικά σχέδια της Βέρµαχτ . (Οι ιταλικές 
στρατιωτικές δυνάµεις ξόδεψαν µόνο τα µισά απ’ότι οι Γερµανοί παρά το γεγονός ότι 
τα στρατεύµατα τους αριθµούσαν 160.000 άνδρες και αυτά των Γερµανών 80.000) . 
Αξίζει να προστεθεί ότι οι δύο στρατοί κατοχής χρησιµοποίησαν τις ελληνικές 
συνεισφορές για να καλύψουν µη στρατιωτικά έξοδα όπως οι αγορές µετοχών σε 
βιοµηχανικές επιχειρήσεις και οι αγορές αγαθών που εξήγαν στις πατρίδες τους. 
Επίσης , το Βερολίνο εφοδίασε τις δυνάµεις του στη Βόρειο Αφρική µε προµήθειες 
που αγοραστήκαν στην Ελλάδα µε RKKS , καθώς και µε κεφάλαια από τον 
λογαριασµό εξόδων κατοχής .  

Εξαιτίας της νοµισµατικής χειροτέρευσης , η Ελλάδα δεν µπορούσε να 
αποτελέσει εξαίρεση στο γεγονός ότι οι γερµανικοί εξαγωγικοί στόχοι από τα 
κατεχόµενα και σύµµαχα προς την Γερµανία βαλκανικά κράτη δεν υλοποιήθηκαν . Η 
αντίσταση των χωρικών στην παράδοση αγαθών σε χαµηλές τιµές που είχαν 
καθοριστεί από τις κατοχικές κυβερνήσεις συνεργασίας ή από τον Άξονα , η δράση 
των αντιστασιακών οργανώσεων , οι επιχειρήσεις αντεκδίκησης, οι χαµηλοί µισθοί , 
η στρατολόγηση αγροτών είτε για εργασία στο Ράιχ είτε σε εργασία για την Βέρµαχτ 
στη Ελλάδα , µαζί µε την έλλειψη σπόρων σιταριού , µεταλλικών αγροτών , αλόγων , 
λιπασµάτων και εντοµοκτόνων ήταν πρόσθετοι λόγοι για την τεράστια µείωση της 
αγροτικής παραγωγής . Ο καπνός δεν αποτέλεσε εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα . Η 
ετήσια παραγωγή µειώθηκε από 54,455 τόνους το 1940 σε 8,884 το 1944 (Εθνική 
Τράπεζα της Ελλάδας , Απολογισµός) . Η Βουλγαρία προσάρτησε τις περιοχές που 
παρήγαγαν σε καιρό ειρήνης το 53% ολόκληρης της ελληνικής συγκοµιδής του 
καπνού . Στις γερµανικές και ιταλικές ζώνες , αυστηρός έλεγχος της τιµής του καπνού 
και επίταξη της ετήσιας συγκοµιδής έτρεψαν τους καλλιεργητές καπνού στην 
καλλιέργεια πατατών , αραβοσίτου , δηµητριακών και λαχανικών τα οποία 
πουλούσαν µε µεγάλα κέρδη στην µαύρη αγορά . Σηµαντική µείωση παρατηρήθηκε 
και στη βιοµηχανική παραγωγή και στην εξόρυξη µεταλλευµάτων και ορυκτών - 



ζωτική εξαίρεση αποτέλεσε η παραγωγή χρωµίου από το 1941-1944 . Περίπου 
145.000 τόνοι µεταλλεύµατος χρωµίου στάλθηκαν από την Ελλάδα στο Ράιχ κατά τη 
διάρκεια αυτής της περιόδου. Χωρίς τις προµήθειες χρωµίου από την Νοτιοανατολική 
Ευρώπη οι γερµανικές προµήθειες θα είχαν εξαντληθεί από το 1942 , µε 
καταστροφικά αποτελέσµατα για τη γερµανική πολεµική προσπάθεια, αφού το 
χρώµιο ήταν απαραίτητο στην πολεµική βιοµηχανία . Από την άνοιξη του 1943 τα 
δύο τρίτα των λειτουργούντων ορυχείων έκλεισαν . 
Οι γερµανικές Αρχές αντιµετώπισαν εµπόδια και στις προσπάθειές τους να 
στρατολογήσουν εθελοντές για εργασία στο Ράιχ και αργότερα να επιβάλουν 
αναγκαστική εργασία . Παρά την υποαπασχόληση και την οικονοµική εξαθλίωση , 
µεταξύ 1942-1943 µόνο 42.000 Έλληνες υποστήριξαν την πολεµική προσπάθεια του 
Ράιχ µε την εργασία τους στη Γερµανία , ασήµαντος αριθµός συγκρινόµενος µε τον 
αριθµό των στρατολογηµένων από άλλες χώρες και το σύνολο των ντόπιων εργατών 
που χρησιµοποιήθηκαν από τη Βέρµαχτ στην Ελλάδα . Οι λόγοι για τον χαµηλό 
αριθµό των εργατών που στάλθηκαν από την Ελλάδα στο Ράιχ πρέπει να 
αναζητηθούν στις απεργίες και στις διαµαρτυρίες του ελληνικού πληθυσµού ενάντια 
στην στρατολόγηση και στις συγκεντρώσεις , στην απορρόφηση των περισσότερων 
ανέργων σε ελληνικές βιοµηχανίες που δούλευαν για τις εταιρείες του Άξονα , στην 
έλλειψη εξειδικευµένων εργατών , στην κακή φυσική κατάσταση των Ελλήνων 
εργατών και συνακόλουθα στην κακή υπόληψη στη Γερµανία των Ελλήνων εργατών 
που είχαν εθελοντικά µεταναστεύσει στο Ράιχ . Στην Ελλάδα η αναγκαστική εργασία 
εισήχθη (στο σύνολο της χώρας) από το 1941 , ιδιαίτερα για τη λειτουργία των 
ορυχείων χρωµίου και µολύβδου , και για τις κατασκευαστικές εργασίες . Πολλοί 
προσπαθούσαν να αποφύγουν αυτή την αγγαρεία και συχνά διέφευγαν για να 
ενωθούν µε τους αντάρτες στα βουνά . Η διαφυγή όµως ήταν πολύ δυσκολότερη για 
τα µέλη των εβραϊκών κοινοτήτων που βρίσκονταν υπό Γερµανική διοίκηση . Το 
καλοκαίρι του 1942 εξαιτίας εργατικών ελλείψεων , η Βέρµαχτ χρησιµοποίησε 
εξαναγκαστικά πάνω από 2.000 Εβραίους από την Θεσσαλονίκη για την κατασκευή 
δρόµων και στα ορυχεία χρωµίου του Ολύµπου . Πριν να µπορέσει η εβραϊκή 
κοινότητα της Θεσσαλονίκης να εξαγοράσει την απελευθέρωση τους , πληρώνοντας 
το ποσό των 1,9 δισεκατοµµυρίων δραχµών στις γερµανικές στρατιωτικές Αρχές της 
πόλης, που εκτός από αυτούς πέθαναν από αρρώστιες και υποσιτισµό .  
 
Το ζήτηµα των επανορθώσεων 
 

Η ανάρρωση από τις τεράστιες ζηµίες που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια του 
Β’ Παγκοσµίου Πολέµου καθυστέρησε λόγω του Εµφυλίου Πολέµου . Επιπλέον , η 
ανασυγκρότηση επηρεάστηκε από την έντονη διένεξη µεταξύ των Μεγάλων 
∆υνάµεων , που επιζητούσαν να εγγυηθούν την ασφάλεια και τη δικαιοσύνη στη 
µεταπολεµική Ευρώπη . Η Ελλάδα έλαβε σηµαντική οικονοµική βοήθεια από την  
UNRRA , η οποία ανέλαβε την οργάνωση των δραστηριοτήτων αρωγής από το 1945 , 
καθώς και από το ∆όγµα Τρούµαν και το Σχέδιο Μάρσαλ . Από την πλευρά των 
κρατών που επιτέθηκαν στην Ελλάδα , η Ιταλία πλήρωσε το ποσό των 105 
εκατοµµυρίων δολαρίων και παραχώρησε στην Ελλάδα τα ∆ωδεκάνησα . Όσο για 
την ευθύνη της Γερµανίας για τις υλικές καταστροφές που προκάλεσε κατά τη 
διάρκεια του πολέµου , η Συµφωνία του Λονδίνου περί εξωτερικών χρεών , της 27ης 
Φεβρουαρίου 1953 , ανέλαβε την ικανοποίηση των απαιτήσεων εναντίον του Ράιχ 
έως ότου υπογραφεί γενική συνθήκη ειρήνης . Έτσι η Γερµανία δεν πλήρωσε 
κάποια αποζηµίωση στην Ελλάδα , έκτος από ένα εφάπαξ ποσό 
115εκατοµµυρίων µάρκων , που δόθηκε το 1960 από την Οµοσπονδιακή 



∆ηµοκρατία (∆υτική Γερµανία) ως επανόρθωση για τις ζηµιές που υπέστησαν 
Έλληνες πολίτες κατά τη διάρκεια της Κατοχής για θρησκευτικούς, 
ιδεολογικούς ή φυλετικούς λόγους . Πρέπει να σηµειωθεί ότι η Γερµανία ήταν 
υπεύθυνη για έναν σηµαντικά µεγαλύτερο βαθµό (περίπου 70%) συγκριτικά µε 
την Ιταλία , της οικονοµικής εκµετάλλευσης και φυσικής καταστροφής που 
υπέστη η Ελλάδα και η οποία υπολογίστηκε το 1945 σε 17,63 δισεκατοµµύρια 
δολάρια . 
Ένα είδος Συνθήκης Ειρήνης (Συνθήκη για την Τελική ∆ιευθέτηση ως προς τη 
Γερµανία) υπογράφτηκε στις 12 Σεπτεµβρίου 1990 στη Μόσχα από τους υπουργούς 
Εξωτερικών της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας της Λαοκρατικής 
∆ηµοκρατίας της Γερµανίας , της Γαλλίας , της ΕΣΣ∆ , της Βρετανίας και των ΗΠΑ . 
Τα µικρότερα ευρωπαϊκά κράτη που είχαν πολεµήσει στο πλευρό των Συµµάχων για 
την ελευθερία δεν προσκλήθηκαν να συµµετάσχουν, ενώ το ζήτηµα των 
επανορθώσεων δεν συζητήθηκε . Έτσι , µεταξύ της Γερµανίας και της Ελλάδας 
µειώθηκαν , αφού µάλιστα από τη γερµανική πλευρά το ζήτηµα των επανορθώσεων 
θεωρείται κλειστό. Περισσότερο πρόσφατα, η ενιαία Γερµανία απέρριψε το 
ανανεωµένο αίτηµα της Ελλάδας να θεωρηθεί ως νοµικά δεσµευτική η υποχρέωση 
του Ράιχ να επιστρέψει τα ποσά που έλαβε ως δάνεια από την Τράπεζα της Ελλάδος . 
Η επιστροφή των χρηµάτων είχε προβλεφθεί από το Εµπιστευτικό Πρωτόκολλο της 
14ης Μαρτίου 1942 , που υπογράφηκε από τον Καρλ Κλόντιους υποδιοικητή του 
Οικονοµικού Τµήµατος του γερµανικού Υπουργείου Εξωτερικών Υποθέσεων του 
ιταλικού Υπουργείου Εξωτερικών . Επιπλέον , κατά τη διάρκεια της Κατοχής , ο 
Άξονας κατέθεσε κάποια ποσά σε δύο ειδικούς λογαριασµούς που άνοιξαν τον 
Ιανουάριο του 1943. Το 1945, το εναποµείναν χρέος υπολογιζόταν σε 210.602.400 
δολάρια. Σύµφωνα µε τον Σ. Γκοτζαµάνη, η Ιταλία έλαβε 64.800.000 και η Γερµανία 
160.000.000 δολάρια . Τα δάνεια αποτελούν µία πολεµική απώλεια, για την οποία 
ωστόσο ποτέ δεν δόθηκε αποζηµίωση . Παρά την παρέλευση του χρόνου και τις 
δυσκολίες στην εξεύρεση πρόσφορων τρόπων για παροχή αποζηµίωσης που θα 
δικαίωναν τους Έλληνες , θύµατα και επιζώντες της πείνας, του Ολοκαυτώµατος , της 
εξαγκαναστικής εργασίας, των αντίποινων του Άξονα , βασανιστηρίων και 
φυλάκισης , η απαίτηση για κάποιο είδος επανόρθωσης έχει παραµείνει µία θεµιτή 
επιδίωξη εδώ και αρκετές δεκαετίες . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ενότητα 3η : «Η υφαρπαγή του χρυσού και ο δανεισµός» . 
Η υφαρπαγή του Ελληνικού χρυσού και η φυγάδευσή του στο Κάιρο 

 
Οι  ράβδοι χρυσού και οι χρυσές λίρες που είχαν παραµείνει στα υπόγεια 

θησαυροφυλάκια της Τράπεζας της Ελλάδος τον Απρίλιο του 1941 κατασχέθηκαν 
από τους Γερµανούς . Η ακριβής ποσότητα δεν έχει ποτέ βεβαιωθεί, ούτε είναι 
πιστοποιηµένο αν πραγµατικά µεταφέρθηκε στη Γερµανία ή χρησιµοποιήθηκε για 
την κάλυψη του Αναγκαστικού ∆ανείου ,  που σηµαίνει ότι δυο οφειλές µπορεί να 
είναι πραγµατικά µία . Ο µεγαλύτερος όγκος του χρυσού είχε µεταφερθεί από τον 
Φεβρουάριο 1941 στην Κρήτη , και από εκεί πρώτα στην Αίγυπτο και εν συνεχεία  
στη Νότια Αφρική . Αυτός ο χρυσός επέστρεψε στην Ελλάδα. Ένα ποσό είχε 
παραµείνει στην Ελλάδα , για τις ανάγκες του πολέµου . Αυτή η ποσότητα 
εγκαταλείφθηκε στην Αθήνα , λόγω της εσπευσµένης αναχώρησης της κυβέρνησης 
και του βασιλιά Γεωργίου Β’ την 21η Απριλίου 1941 , µια ηµέρα µετά την 
συνθηκολόγηση της στρατιάς της Ηπείρου που υπέγραψε ο στρατηγός Τσολάκογλου. 
(Είναι προφανές εδώ , γιατί συχνά δηµιουργείται σύγχυση µεταξύ του Αναγκαστικού 
∆ανείου και του χρυσού που µπορεί να πήρε η Γερµανία) . 

 
Από τις αρχές Απριλίου 1941 µετά την ήττα της χώρας , η Τράπεζα της 

Ελλάδος έλαβε εντολή να αρχίσει τις προετοιµασίες για να ακολουθήσει την 
κυβέρνηση µε τα αποθεµατικά της προς «εδάφη που δεν έχουν καταληφθεί» . Το 
ολικό φορτίο του αποθέµατος της Ελλάδος ανήρχετο σε 611.000 ουγκιές χρυσού 
(περίπου 17,4 τόνους) σε µορφή ράβδων και λιρών . Με την είδηση της διάσπασης 
από τους Γερµανούς της αµυντικής γραµµής Ολύµπου – Τεµπών . Το απόθεµα της 
χώρας σε χρυσό µεταφέρθηκε µε άκρα µυστικότητα και φορτώθηκε στα 
αντιτορπιλικά «Βασιλεύς Γεώργιος» και «Βασίλισσα Όλγα» , τα οποία απέπλευσαν 
για το Ηράκλειο της Κρήτης, όπου το πολύτιµο φορτίο θα φυλασσόταν στο τοπικό 
υποκατάστηµα της ΤΕ . Η αποστολή συνοδεύτηκε από τους Βαρβαρέσο και τον 
Μαντζαβίνο, διοικητή και υποδιοικητή της ΤΕ, καθώς και 3 ανώτερους διοικητικούς 
υπαλλήλους . Με την έναρξη της επιχείρησης Merkur ελήφθη η απόφαση , ο χρυσός 
να µεταφερθεί στην Αίγυπτο . Εν µέσω επιθέσεων από βοµβαρδιστικά του εχθρού , 
φορτώθηκε σε ένα βοηθητικό σκάφος του Βρετανικού Βασιλικού Ναυτικού, την 
κορβέτα «Salvia» (Κ97) µε προορισµό τον κόλπο της Σούδας, όπου ανέµενε το 
βρετανικό καταδροµικό «Dido» (37) για να αναλάβει την µεταφορά του χρυσού στην 



Αλεξάνδρεια.  

 
 
Φθάνοντας  ως απόδειξη της κρισιµότητα της κατάστασης αποδεικνύεται το 

γεγονός το λιµάνι βρισκόταν υπό συνεχείς βοµβαρδιστικές επιθέσεις που 
προκαλούσαν τον όλεθρο στα συναθροισµένα συµµαχικά σκάφη . Φοβούµενος για 
την απώλεια του πλοίου του , ο κυβερνήτης του «Dido» πλοίαρχος Μακ Κολ , 
ανέµενε το πολύτιµο φορτίο µε τις µηχανές αναµµένες και το σκάφος έτοιµο για 
αναχώρηση . Η µεταφορά στέφθηκε µε επιτυχία και το σκάφος απέπλευσε προς την 
Αίγυπτο . Σύµφωνα µε την µαρτυρία του Γεώργιου Μαντζαβίνου , κατά την 
µεταφορά , ένα από τα κιβώτια έπεσε στο κατάστρωµα του σκάφους µε αποτέλεσµα 
αυτό να αυτό να γεµίσει µε χρυσές λίρες . Το καταδροµικό «Dido» έφθασε 
αυθηµερόν στην Αλεξάνδρεια και από εκεί ο χρυσός µεταφέρθηκε για φύλαξη στην 
Τράπεζα της Αιγύπτου , (φυγαδεύτηκε νύχτα µε µουλάρια για το Κάιρο) . Όµως 
διαφάνηκε ότι και εκεί ακόµα τα αποθέµατα της Ελλάδος ήταν ανασφαλή . Όχι 
τυχαία ο χρυσός ακολουθεί τρόπον τινά τον βασιλιά Γεώργιος  Β’ και φθάνει στο 
Germiston , Transvaal της Νότιας Αφρικής όπου και αποφασίζεται οι χρυσές λίρες να 
µετατραπούν σε ράβδους χρυσού . Μετά από σύντοµη αποθήκευση στην Τράπεζα της 
Νότιας Αφρικής , το φορτίο µεταφέρθηκε στο Λονδίνο όταν κρίθηκε ότι αυτό πλέον 
δεν απειλείτο πλέον από τους Γερµανούς .    

  

 
 

Μετά την απελευθέρωση , όταν η ελληνική κυβέρνηση ζήτησε την επιστροφή 
του ελληνικού αποθεµατικού σε χρυσό από τη Βρετανία , δέχτηκε µε έκπληξη την 
απάντηση ότι «αυτό είχε χρησιµοποιηθεί για την κάλυψη των εξόδων του Ελληνικού 



Στρατού Μέσης Ανατολής , και ότι το Στέµµα δεν όφειλε τίποτε στην Ελλάδα» .  
Αξίζει να σηµειωθεί εδώ ότι από την 9η Μαρτίου του 1942 , η βρετανική κυβέρνηση 
είχε υπογράψει συµφωνία µε την ελληνική , σύµφωνα µε την αναλάµβανε όλα τα 
έξοδα εξοπλισµού και διατροφής των Ελληνικών Ενόπλων ∆υνάµεων (που τελούσαν 
άλλωστε υπό τις διαταγές του βρετανικού στρατηγείου Μέσης Ανατολής) . Ως εκ 
τούτου , οι οποίες αιτιάσεις των Βρετανών στερούνταν νοµικής βάσης . Ωστόσο η 
Βρετανία ήταν η µόνη σύµµαχος χώρα µε δυνατότητα βοήθειας για την 
απελευθέρωση της τάξης (πολιτικής, κοινωνικής και οικονοµικής) . Η 
διαπραγµατευτική θέση της χώρας ήταν µάλλον αδύνατη . ∆εν είναι εύκολο να 
υπολογιστεί  τι µέρος των αποθεµάτων χρυσού της ΤΕ επιστράφηκε τελικά στην 
Ελλάδα . Ενδεχοµένως , κάποιες χρυσές λίρες από το αρχικό φορτίο να κατέληξαν 
στους Έλληνες αντάρτες (οι Βρετανοί τις µοίραζαν απλόχερα κατά τη περίοδο 1942-
1943) . Μέρος αυτού χρησιµοποιήθηκε ως ενέχυρο για την παροχή δανείου 2 εκατ. 
λιρών από τη Βρετανία για την πλήρωση αναγκών της πρώτης µεταπολεµικής 
ελληνικής κυβέρνησης . Κατά τη δεκαετία του 1950 ,υπήρξαν αναφορές για ράβδους 
χρυσού στην ΤΕ µε τη βασιλική βρετανική σφραγίδα . Σήµερα , το απόθεµα της 
Ελλάδας σε χρυσό ανέρχεται σε περίπου 117 τόνους ,µέρος των οποίων φυλάσσεται 
στο Λονδίνο (Bank of England) και στις ΗΠΑ (US Federal Reserve) . 

 

 



 
Εβραϊκές περιουσίες  
 

Τον Οκτώβριο του 1942 διορίστηκε ο Χέρµαν Νόιµπαιχερ έκτακτος 
εντεταλµένος του Ράιχ στην Ελλάδα για τα οικονοµικά και δηµοσιονοµικά ζητήµατα . 
Το πιο χαρακτηριστικό µέτρο της οικονοµικής πολιτικής του ήταν η πώληση χρυσού , 
αγγλικών λιρών και γαλλικών ναπολεονίων στο Χρηµατιστήριο της Αθήνας . 

 
Η οικονοµική µελέτη της πρώτης µεταπολεµικής περιόδου , που επιβεβαιώνει 

την αυξηµένη κίνηση χρυσού για το 1943 , θεωρεί ότι ένα µέρος αυτού προερχόταν 
από εκείνους που χρειάζονταν δραχµές για τις καθηµερινές δαπάνες και για την 
πληρωµή µισθών , και εκποιούσαν χρυσά νοµίσµατα ξένα τραπεζογραµµάτια που 
είχαν αποθησαυρίσει κατά το παρελθόν , πιθανότατα και στο προηγούµενο διάστηµα 
της Κατοχής . Η ίδια µελέτη προτείνει την άποψη ότι ένα µέρος του χρυσού 
προερχόταν από τους Άγγλους , οι οποίοι υποστήριζαν τον αγώνα της Αντίστασης µε 
τρόφιµα και πολεµοφόδια , αλλά και µε χρυσό. Πράγµατι οι βρετανικές δυνάµεις 
ενίσχυσαν οικονοµικά το ΕΑΜ µέχρι το 1942 και στη συνέχεια, µε την αλλαγή της 
βρετανικής πολιτικής , τον Ε∆ΕΣ . Ποσό εύκολο , όµως , ήταν λίρες από τις 
αντιστασιακές οργανώσεις να φτάνουν για πώληση στο Χρηµατιστήριο ; Σύµφωνα µε 
την µελέτη προερχόταν από τους Γερµανούς . Το ερώτηµα είναι από ποιες πηγές των 
Γερµανών ; Σηµαντικές ενδείξεις έχουν οδηγήσει τη σύγχρονη ιστοριογραφία στο 
συµπέρασµα ότι ένα µεγάλο µέρος αυτού του χρυσού προήλθε από τις δηµευθείσες 
περιουσίες των Ελλήνων Εβραίων και κυρίως των Θεσσαλονικέων . 

 
Η ακίνητη εβραϊκή περιουσία εκτιµάτε ότι ήταν 68.000.000 χρυσά φράγκα . 

Στις 7 Μαρτίου ο Μέρτεν ήρθε σε επαφή µε τον γενικό διοικητή Μακεδονίας 
Βασίλειο Σιµωνίδη και του ζήτησε να συστήσει ένα γραφείο το οποίο θα έβρισκε 



Έλληνες επιστάτες για τις εβραϊκές επιχειρήσεις , ενώ ο Σιµωνίδης , µε το διάταγµα 
48163 , ταύτισε τα εβραϊκά περιουσιακά στοιχεία µε τα στοιχεία του εχθρού. Έτσι και 
σύµφωνα µε το διάταγµα 2836 του 1940 και 309 του 1941 για την κατάσχεση των 
ιταλικών περιουσιακών στοιχείων, νοµιµοποιούσε τη διαδικασία διαχείρισης τους . 
Τα παρέλαβε η Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ισραηλιτικών Περιουσιών(Υ.∆.Ι.Π.) , που είχε 
συσταθεί µε το νόµο 205 της 29ης 

Μαΐου 1943 , ο οποίος νοµιµοποιούσε εκ των 
υστέρων τις ενέργειες των Γερµανών . 

 
Υπολογισµός δηµευθέντων Εβραϊκών περιουσιακών στοιχείων  
 

Πολύ ενδιαφέροντα οικονοµικά στοιχεία µας προσφέρει η στατική ανάλυση 
ενός δείγµατος 12% των 4.100 δηλώσεων που σώζονται από τις περίπου 15.000 που 
είχε κάνει ο εβραϊκός πληθυσµός την 1η Μαρτίου 1943 (οικονοµική απογραφή) . 
∆είχνει ότι το σύνολο της κινητής περιουσίας µπορεί να ανερχόταν στα 10 δις 
δραχµές , ποσά που κρατάµε µε κάθε επιφύλαξη µέχρι την εξέταση όλου του 
δείγµατος , αλλά που µας δίνουν µια εικόνα . Σύµφωνα µε τα παραπάνω δεδοµένα και 
µε άλλες πηγές το σύνολο της εβραϊκής περιουσίας που µεταβιβάστηκε από τους 
Γερµανούς στο ελληνικό κράτος κυµαινόταν ανάµεσα σε 25 εκ. δολάρια και 80 
εκατοµµύρια δολάρια της εποχής ποσά που είναι κοντά στα περίπου 8 δις που 
υπολογίζουµε αναλογικά ότι αφορούσε το σύνολο της κινητής περιουσίας . Σύµφωνα 
µε τα στοιχεία των δηλώσεων , το 2,1% , δηλαδή περίπου 168εκατ. . Στα 8 δις από το 
σύνολο της κινητής περιουσίας ήταν χρυσά νοµίσµατα , κοσµήµατα και πολύτιµοι 
λίθοι . Τα παραπάνω ποσά αν τα υπολογίσουµε καταχρηστικά όλα σε λίρες Αγγλίας , 
τότε τα 168 εκατ. νοµισµατικού και άλλου χρυσού προσέγγιζαν περίπου τις 28.000 
λίρες Αγγλίας . 

 
Το ποσό αυτό είναι περίπου διπλάσιο από το ποσόν των 133.096 χρυσών 

λιρών Αγγλίας που αντιστοιχούσε στην αξία του νοµισµατικού χρυσού που είχε 
παρανόµως αφαιρεθεί σύµφωνα µε τα στοιχεία που υπέβαλε στο Υπουργείο 
Εξωτερικών ο πρόεδρος του Ισραηλιτικού Συµβουλίου Ελλάδος Άσερ Μωϋσής το 
1946 κι ενώ οι Εβραίοι που είχαν επιβιώσει προσπαθούσαν να ανασυντάξουν τις 
δυνάµεις τους. Ωστόσο το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συµβούλιο, όταν συγκέντρωσε 
περισσότερα στοιχεία, υπολόγισε τη συνολική αξία του αρπαγέντος νοµισµατικού 
χρυσού σε 1.700.000 λίρες Αγγλίας και τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 1948 
εµφανίζονται  να υποβλήθηκαν προς το Υπουργείο Εξωτερικών174 δηλώσεις 
Ελλήνων Εβραίων, οι οποίες περιείχαν µε λεπτοµέρειες τις απαιτήσεις τους για τον 
νοµισµατικό χρυσό που είχε αφαιρεθεί από τις Αρχές Κατοχής. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ο θησαυρός των Εβραίων και οι δολοπλοκίες του Μαξ Μέρτεν 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Ο Μαξιµίλιαν Μέρντεν γεννήθηκε το 1911, σπούδασε νοµικά και µεταξύ της 

περιόδου 1942-1944 ήταν αναπληρωτής διοικητής της Στρατιωτικής ∆ιοίκησης 
Θεσσαλονίκης – Αιγαίου . Σε αυτόν αποδίδεται η εξόντωση της πλειονότητας των 
80.000 Εβραίων οι οποίοι ζούσαν στη Θεσσαλονίκη και η υφαρπαγή των περιουσιών 
τους . Βαρύνεται δηλαδή για την ευθύνη της λεηλασίας των περιουσιών που 
υπολογίσθηκε ότι ξεπερνούσαν σε αξία το τεράστιο για την εποχή εκείνη ποσό των 
125.000.000 χρυσών φράγκων, ένας αµύθητης αξίας θησαυρός αποτελούµενος από 
διαµάντια , χρυσά κοσµήµατα και άλλα τιµφαλή καθώς και χιλιάδες χρυσές λίρες και 
αποκαλούνταν «∆ήµιος της Θεσσαλονίκης» ή «Χασάπης της Θεσσαλονίκης» . 
Κατηγορήθηκε επίσης για την αποστολή 46.061 Εβραίων σε στρατόπεδα 
συγκέντρωσης στην Πολωνία , οι περισσότεροι των οποίων πέθαναν , αλλά και για τη 
δολοφονία 680 Ελλήνων πολιτών . Ακόµη µέσω εκβιασµών κατάφερε να αποσπάσει 
χρήµατα από τις εβραϊκές οικογένειες για να µην σταλούν σε στρατόπεδα 
συγκέντρωσης, φροντίζοντας παράλληλα για την αρπαγή της περιουσίας τους. 
Άµεσοι συνεργάτες στο έργο του ήταν οι λοχαγοί των Ες-Ες Αλόις Μπρούνερ και 
Ντίτερ Βισλιτσένι . 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Ο Μπρούνερ χρησιµοποίησε τα ίδια πανούργα κόλπα που είχε χρησιµοποιήσει 

προηγουµένως στη Βιέννη και αργότερα στο Ντρανσί του Παρισιού . Κάθε 
κρατούµενος έπρεπε να καταθέσει όσα χρήµατα είχε σε ελληνικές δραχµές ή ξένα 
νοµίσµατα , λαµβάνοντας µία απόδειξη που έλεγε ότι «το ισότιµο ποσό θα αποδοθεί 
σε πολωνικά νοµίσµατα ζλότι από την Τράπεζα της Κρακοβίας» . Επίσης το γκέτο 
του Άουσβιτς διαβεβαίωνε ότι εκεί όπου επρόκειτο να µεταφερθούν οι κρατούµενοι , 
οι ηλικιωµένοι δεν θα υποβάλλονταν σε καταναγκαστική εργασία , τα παιδιά θα 
πήγαιναν σε εβραϊκά σχολεία , οι άνδρες και οι γυναίκες θα δούλευαν στα 
εργοστάσια και στα ορυχεία) . 

 
Ένας αµύθητης αξίας θησαυρός, διαµάντια, χρυσά κοσµήµατα και χιλιάδες 

χρυσές λίρες που η συνολική αξία του ξεπερνούσε τα 125.000.000 χρυσά φράγκα 
λεηλατήθηκε από τους Γερµανούς . 

Τι έγιναν όμως τα χρήματα αυτά ; 
 

Τα χρήµατα αυτά λογικά προωθήθηκαν στην Γερµανία (όπως συνέβη και µε 
τις περιουσίες των Εβραίων) . Στο Βερολίνο λειτουργούσε κεντρικός µηχανισµός και 
µεταφοράς και εκµετάλλευσης των εβραϊκών περιουσιών . Φαίνεται όµως ότι τα 
χρήµατα δεν είχαν σταλεί όλα εκεί . 

 
Ο Μέρντεν έφυγε µετά το τέλος του πολέµου στη Γερµανία και επέστρεψε τον 

Μάιο του 1957 όπου µετέβη αµέσως στη Θεσσαλονίκη αναζητώντας κατά µία εκδοχή 
έναν κρυµµένο θησαυρό. Ωστόσο αναγνωρίστηκε από επιζόντα θύµατα του . Ως εκ 
τούτου προσήλθε σε δίκη , στο ειδικό δικαστήριο εγκληµατιών πολέµου της Αθήνας, 
η οποία διήρκησε από τις 11 Φεβρουαρίου ως τις 5 Μαΐου του 1959 και 
καταδικάστηκε σε 25ετή κάθειρξη . Αφέθηκε όµως ελεύθερος από την τότε ελληνική 
κυβέρνηση κατόπιν έντονων πιέσεων από την κυβέρνηση της ∆υτικής Γερµανίας η 
οποία επικαλέστηκε το διάταγµα 4016 , µε το οποίο οριζόταν ότι «αναστέλλεται 
αυτοδικαίως και χωρίς να απαιτείται απόφασης του δικαστηρίου, πάσα δίωξης 
Γερµανών φεροµένων υπηκόων φεροµένων ως εγκληµατιών πολέµου , καθώς και η 



εκτέλεσης ταύτης» . Έτσι στις 5 Νοεµβρίου 1959 ο Μέρτεν αποφυλακίζεται και 
απελαύνεται από την Ελλάδα έχοντας καθίσει στις φυλακές µόλις 28 µήνες περίπου, 
µαζί µε την προφυλάκιση. Πεθαίνει το 1976 στο Μανχάιµ . 

 
Το1998-1999 εµφανίζεται ο κρατούµενος Κωνσταντίνος Βρεττός που είχε 

προφυλακιστεί για σωρεία από κλοπές και απάτες και µε την βοήθεια δικηγόρων 
προσεγγίζει το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συµβούλιο ισχυρίζεται ότι γνωρίζει που 
βρίσκεται ο θησαυρός των Εβραίων της Θεσσαλονίκης . Επίσης τον περιγράφει 
αναφέροντας πως περιελάµβανε 46 κιβώτια µε 230.000χρυσές λίρες , ένα 
µολυβοσφράγιστο σεντούκι µε περίπου 300 τεράστια διαµάντια, αλλά και 
θρησκευτικά κειµήλια σε δύο σάκους γύρω στα 75 κιλά ο καθένας . 

 
Ο Βρεττός αποκαλύπτει µία εντυπωσιακή και αληθοφανή ιστορία , η οποία 

παρασέρνει 2000 νοµικούς και τους επικεφαλείς της Ισραηλιτικής κοινότητας. Όλοι 
πείθονται ότι ο θησαυρός βρίσκεται στο Μεσσηνιακό Κόλπο . Τον Αύγουστο 
του2000 οργανώνεται τεράστια επιχείρηση µε καταδυτικά σκάφη, πλοία του Σ∆ΟΕ , 
πλοία του Λιµενικού Σώµατος αλλά και θαλαµηγούς ιδιωτών για να βρουν τον 
θησαυρό . Ο Βρεττός ισχυριζόταν ότι γνώριζε την ύπαρξη και τον τόπο πόντισης του 
θησαυρού λόγω γνωριµίας του µε τον Μέρτεν στις αρχές του 1950 . Σύµφωνα µε τον 
Βρεττό ο Μέρτεν του εκµυστηρεύτηκε ότι µετέφερε τον θησαυρό µε υποβρύχιο ως 
την περιοχή του Κατάκολου . Με ένα καΐκι , µαζί µε άλλους τρείς γερµανούς 
αξιωµατικούς , πόντισε τα σεντούκια στο Μεσσηνιακό Κόλπο , ανοιχτά της 
Φοινικούντας , ενώ έθαψε µέρος του θησαυρού στην περιοχή Αγραπιδιά , κοντά στο 
χωριό Βασιλίτση Μεσσηνίας . Ο Μέρτεν στην συνέχεια σκότωσε τους τρεις 
Γερµανούς για να µην αποκαλύψουν το µυστικό . 

 
Χρόνια τώρα δεκάδες άνθρωποι ψάχνουν για τον θησαυρό . Έχει αποδειχθεί 

ότι τίποτα από τα παραπάνω δεν ίσχυε καθώς ο θησαυρός των Εβραίων ποτέ δεν 
ανακαλύφθηκε . Αν υπάρχουν υπολείµµατα αυτής της περιουσίας τότε το πιθανότερο 
είναι να είναι κάπου θαµµένα στην Βόρειο Ελλάδα .           
 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Λόγοι εξαναγκασµού καταβολής δανείου 

    Το Βερολίνο προκειµένου να αντιµετωπίσει τους στρατιωτικούς και 
στρατηγικούς του σκοπούς (οι οποίοι ήταν τα πετρέλαια της Λιβύης-Μ.Ανατολής , 
αλλά και η ενίσχυση της άµυνας των Βαλκανίων)  είχε υποχρεώσει την Ελλάδα να 
κεφαλαιοδοτεί και να συντηρεί τα στρατεύµατα που στάθµευαν σε αυτήν .   

    Η γερµανική απαίτηση για υψηλή κεφαλαιοδότηση από την Ελλάδα ήταν 
ανελαστική και είχε προκαλέσει τις έντονες αντιδράσεις ακόµα και της κατοχικής 
κυβέρνησης Τσολάκογλου που απειλούσε µε παραίτηση . Ο Τσολάκογλου ήταν ένας 
στρατιωτικός που στην συνέχεια διορίστηκε πρωθυπουργός κατά την περίοδο της 
κατοχής . Κατηγορήθηκε για παράνοµη συνθηκολόγηση που είχε προβεί µε τον εχθρό 
και για εθνική αναξιότητα για την συνεργασία του στην συνέχεια µε τις κατοχικές 
δυνάµεις , καταδικάστηκε σε θάνατο , αλλά το συµβούλιο Χαρίτων µετέτρεψε την 
ποινή σε ισόβια κάθειρξη.  Παράλληλα ο Μουσολίνι όπως και ο Γερµανός 
πληρεξούσιος για την Ελλάδα , Γκύντερ Αλτενµπουργκ πίεζαν το Βερολίνο να 
µειώσει τα έξοδα κατοχής για την Ελλάδα . 

Υπέρογκες δαπάνες κατοχής ( το δάνειο ) και η επισιτιστική 
καραντίνα που µάστιζε τους πολίτες το 1940 

    Το πρόβληµα των µοναδικά υπέρογκων δαπανών κατοχής συνόδευε η 
«παντός αγαθού» λεηλασία του τόπου, φυσικό επακόλουθο της οποίας ήταν ο λιµός . 
Το πρόβληµα του λιµού καθιστούσε οξύτερο το Λονδίνο που είχε κηρύξει την 
Ελλάδα σε επισιτιστική καραντίνα για να εξωθήσει τον ελληνικό πληθυσµό προς την 
αντίσταση . Η πείνα , η ανοµία και τα φιλοαγγλικά αισθήµατα γίνονταν τόσο 
απειλητικά που οι Γερµανοί δεν µπορούσαν να τα αγνοήσουν . Για την αντιµετώπιση 
του προβλήµατος οι ∆υνάµεις Κατοχής , τον Οκτώβριο του 1941 , θα στείλουν στην 
Ελλάδα οικονοµικούς τεχνοκράτες , δίχως όµως κάποιο αποτέλεσµα . Στη συνέχεια 
το πρόβληµα θα απασχολήσει και θα λάβει οξύτατη µορφή στην ιταλογερµανική 
∆ηµοσιονοµική Συνδιάσκεψη εµπειρογνωµόνων , από Ιανουάριο µέχρι Μάρτιο του 
1942 στη Ρώµη . Η γερµανική επιµονή για υψηλή κεφαλαιοδότηση από την Ελλάδα 
οδηγούσε σε αδιέξοδο τη ∆ιάσκεψη . Τότε ο Ιταλός τραπεζίτης και οικονοµικός 
πληρεξούσιος της Ιταλίας στην Ελλάδα , Ντ’Αγκοστίνι , θα προτείνει τη λύση του 
δανείου. ∆ηλαδή οι πέρα από τις δαπάνες κατοχής αναλήψεις να χρεώνονται από την 
Ελλάδα ως δάνειο προς την Γερµανία και την Ιταλία. 

 

 

 

 

 

 



∆ανειακή συµφωνία 

  

    Η σχετική δανειακή συµφωνία θα υπογραφεί στις 14.3.1942 από τους 
πληρεξούσιους της Γερµανίας και της Ιταλίας στην Ελλάδα, αντίστοιχα 
Άλτενµπουργκ και Γκίτζι . Η Ελλάδα δεν είχε προσκληθεί και δεν ήταν παρούσα. 
Στην Ελλάδα την ανακοίνωσε µετά από εννιά µέρες ο Άλτενµπουργκ µε την 
ρηµατική διακοίνωση 160/23.3.1942 και ο Γκίτζι µε το σηµείωµά του 
Νο4/6406/461/23. 3.1942. 

Σύµφωνα µ’αυτήν: 

• Η ελληνική κυβέρνηση υποχρεούται κατά µήνα να καταβάλλει έξοδα κατοχής 1,5 
δισ. δρχ. (άρθρο 2) . 

• Οι αναλήψεις από την Τράπεζα της Ελλάδος (στο εξής ΤΕ), άνω του ποσού αυτού 
θα χρεώνονται στις κυβερνήσεις της Γερµανίας και της Ιταλίας ως άτοκο, σε δραχµές 
δάνειο της Ελλάδας προς αυτές (άρθρο 3) . 

• Η επιστροφή του δανείου θα γινόταν αργότερα (άρθρο 4) . 

• Η συµφωνία είχε αναδροµική ισχύ από 1.1.1942 (άρθρο 5) . 

Η δανειακή σύµβαση αποτελούσε µια συµφωνία µεταξύ Γερµανίας και 
Ιταλίας που επιβαλλόταν στην Ελλάδα υποχρεωτικά εκτελεστή (αναγκαστική) . Οι 
δανειακές αναλήψεις θα είχαν την µορφή µηνιαίων προκαταβολών , το ύψος και η 
διάρκεια των οποίων δεν προσδιοριζόταν . Επίσης δεν προσδιοριζόταν πότε θα άρχιζε 
η εξόφληση του, ενώ προσδιοριζόταν ότι ήταν άτοκο και σε δραχµές . Με το 
εµπιστευτικό έγγραφο 409/2.4.1942 ο Έλληνας υπουργός Οικονοµικών έδινε εντολή 
στην ΤΕ να συµµορφωθεί µε τη ρηµατική διακοίνωση του Αλτενµπουργκ και να 
αρχίσει να καταβάλει τις δανειακές προκαταβολές . Ακολούθησαν τρεις 
τροποποιήσεις της σύµβασης µε κοινή βούληση των συµβαλλοµένων . Αυτές 
µετατρέπουν την αρχική αναγκαστική σύµβαση σε συµβατική . ∆ηλαδή  το δάνειο 
παύει να είναι αναγκαστικό και µεταπίπτει σε κοινό συµβατικό δάνειο . Με την 



πρώτη τροποποίηση (2.12.1942) ορίζεται ότι τα δανειακά ποσά είναι 
αναπροσαρµοζόµενα και θα αρχίσουν να επιστρέφονται από τον Απρίλιο του 1943 
(άρθρο β, παράγραφοι 2 και 3) . Μάλιστα κατέλαβαν και δύο εξοφλητικές δόσεις του 
δανείου και στη συνέχεια σταµάτησαν την επιστροφή του , οπότε µεταπίπτει σε 
έντοκο λόγω υπερηµερίας . ∆ηλαδή το δάνειο είχε µετατραπεί σε σταθερού 
νοµίσµατος και έντοκο . Το ύψος του δανείου κατά την ΤΕ ανέρχεται (δίχως τους 
τόκους) σε 227.940.201 εκ. δολ. το 1944 και κατά τον Αλτενµπουργκ 400 εκ. 
µετακατοχικά µάρκα . Με τις αναπροσαρµογές και τους τόκους ανέρχεται σε κάποιες 
δεκάδες δισ. Ευρώ . Εποµένως το κατοχικό δάνειο είναι συµβατικό και όχι 
αναγκαστικό, σταθερού νοµίσµατος και από τον Απρίλιο του 1943 έντοκο . Αποτελεί 
συµβατική υποχρέωση της Γερµανίας έναντι της Ελλάδας και όχι επανορθωτική . Ως 
τέτοια δεν εντάσσεται στη συµφωνία του Λονδίνου 1953 που αναστέλλει την 
καταβολή των επανορθώσεων και αποζηµιώσεων . 

Η Ελληνική διεκδίκηση του δανείου 

    Η Ελλάδα στη διάσκεψη των επανορθώσεων του 1945 , στη διάσκεψη των 
Παρισίων το 1946 και στη διάσκεψη των ΥΠΕΞ των τεσσάρων Μ.∆. το Νοέµβριο 
του 1947, διαχώρισε το κατοχικό δάνειο από τις επανορθώσεις και ζητούσε την 
επιστροφή του. Η Ελλάδα ουδέποτε έπαψε να διεκδικεί το κατοχικό δάνειο . 

• Το 1964 µε τον Αγγελόπουλο, ως εκπρόσωπο της ελληνικής κυβέρνησης. 

• Το 1965 µε τον Α. Παπανδρέου. 

• Στις ελληνογερµανικές συνοµιλίες στην Αθήνα το 1966. 

Τότε η Γερµανία πρόβαλε τον ισχυρισµό ότι του δανείου είχε παραιτηθεί εγγράφως ο 
Κ. Καραµανλής. Στη συνέχεια το µετέτρεψε σε προφορική παραίτηση Καραµανλή , 
πράγµα που διέψευσε ο Κ. Καραµανλής . Τέλος µε τη ρηµατική της διακοίνωση στις 
31.3.1967, η Γερµανία δεχόταν ότι δεν υπήρξε παραίτηση Καραµανλή . 

• Το 1974 το ανακίνησε ο Ζολώτας . 

• Στις 18.4.1991 το έθεσε ανεπίσηµα και προφορικά ο τότε ΥΠΕΞ Α. Σαµαράς στο 
Γερµανό οµόλογό του . 

• Στις 14.11.1995 το έθεσε η Ελλάδα µε ρηµατική διακοίνωση . 

Η Γερµανία σταθερά το απορρίπτει, µε τα επιχειρήµατα : 

• Το δάνειο εντάσσεται στη συµφωνία του Λονδίνου . 

• Από το δάνειο παραιτήθηκε ο Κ. Καραµανλής. Το επανέλαβε και µετά το 1990 
παρά τη ρηµατική διακοίνωση του Μαρτίου 1967 . 

• Ύστερα από 50 χρόνια δεν µπορεί να εγείρονται τέτοιες απαιτήσεις. (Η Ελλάδα το 
διεκδικεί από το 1945) . 



Το µόνο που δηλώνουν αυτά τα επιχειρήµατα είναι έλλειψη επιχειρηµάτων . Το 
δάνειο είναι άµεσα διεκδικήσιµο και πολιτικά και συµβατικά (νοµικά) . Μπορεί να το 
διεκδικήσει η ελληνική κυβέρνηση , η Τράπεζα της Ελλάδος ή οποιοσδήποτε µέτοχος 
της (πάνω ενός ορίου µετοχών) , όπως και ο ελληνικός λαός µέσω των 
συντεταγµένων πολιτειακών θεσµών του . Επίσης θα πρέπει να αναφερθεί ότι στην  
Γιουγκοσλαβία και στην Πολωνία είχαν επιβληθεί παρόµοια κατοχικά δάνεια από την 
τότε ναζιστική Γερµανία τα οποία έχει επιστρέψει µετακατοχικά η δυτική Γερµανία . 
Η Γερµανία δανείσθηκε από το ελληνικό κράτος κατά παράβαση πολλών συνθηκών , 
αλλά και του άρθρου 49 της σύµβασης της Χάγης του 1909 και το οποίο ισχύει και 
σήµερα , ενώ και ο καγκελάριος  Ερχαρντ , το 1964 , είχε δεσµευθεί για την 
επιστροφή του µετά την επανένωση της Γερµανίας . 

    Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην υποχρέωση της Γερµανίας να 
εξοφλήσει το κατοχικό δάνειο, καθώς η δεσµευτικότητα της υποχρέωσης αυτής είναι 
νοµικά και ηθικά ανυποχώρητη . 
Νοµικά : η δεσµευτικότητα αυτή στηρίζεται σε σαφέστατους νοµικούς κανόνες , 
ενισχύεται δε από το εξής γεγονός : Λίγες εβδοµάδες πριν από την κατάρρευση της 
ναζιστικής Γερµανικής κεντρικής τράπεζας , της REICHSBAHN , αναγνώριζαν ρητά 
, µε γνωµάτευση που υπέβαλαν στο Γερµανικό Υπουργείο Οικονοµικών , «τη 
δεσµευτικότητα αυτού του γερµανικού χρέους προς την Ελλάδα» . 
 Ηθικά : η Γερµανία εµφανίζεται απολύτως δεσµευµένη  µε την υποχρέωση 
εξόφλησης του δανείου , καθώς η σύναψη του αποτελεί µία από τις κυριότερες αιτίες 
της οικονοµικής εξαθλίωσης και του θανάτου από την πείνα τουλάχιστον 300.000 
Ελλήνων . Συνεπώς το δάνειο αυτό συνιστά πρωτοφανή µορφή τέλεσης του πιο 
αποκρουστικού εγκλήµατος , του εγκλήµατος της γενοκτονίας που διαπράχθηκε 
µάλιστα µε µια µέθοδο αποκρουστικά τεχνοκρατική , µε όργανο , συγκεκριµένα τον 
τραπεζικό µηχανισµό εκτύπωσης πληθωριστικού χρήµατος . 
 

    Η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει να διεκδικεί ακατάπαυστα και πιεστικά το 
δάνειο µέχρι να επέλθει δικαίωση . Λαµβάνοντας υπόψη το σηµερινό οικονοµικό 
παρασκήνιο : 
1) την επιβολή δυσβάστακτων µέτρων που συµβάλλουν µόνο στην εξόφληση των 
σηµερινών τοκογλυφικών δανείων που έλαβε  η Ελλάδα  αλλά και στην συνέχιση 
παραλαβής µίας ακόµη δόσης µέσα από την οποία υποβόσκει και η ικανοποίηση των 
συµφερόντων και άλλων ξένων χωρών  - την επιβολή µέτρων που µπορούµε να 
πούµε ότι δεν χρησιµεύουν στην  ανάπτυξη αλλά  στον αργό θάνατο της οικονοµίας 
µίας χώρας που βρίσκεται στο σηµερνό έλεος της Ελλάδας , 
2) σκεπτόµενοι επίσης την ξαφνική εισβολή των επιµελητών  (συµπεριλαµβανοµένη 
η κυβέρνηση της Γερµανίας) στην οικονοµία . 
 

Η Γερµανία δεν πρέπει να ξεχνά ότι η γερµανική κατοχή είναι υπόλογος για 
το οικονοµικό ελληνικό ολοκαύτωµα της περιόδου 1940-44 . Αυτό το ολοκαύτωµα το 
αναγνώρισαν οι Ιταλοί : “Η Ελλάδα είναι στηµένη σαν λεµόνι”, έλεγε ο Γκίτζι . 
Αποκορύφωµα ο Μουσολίνι , που έλεγε ότι “… οι Γερµανοί άρπαξαν από τους 
Έλληνες ακόµα και τα κορδόνια των παπουτσιών τους…”. Αλλά και ο Γερµανός Υπ. 
Οικονοµίας , Φουνκ , τον Ιούνιο του 1943 έγραφε σε άρθρο του ότι , “η Ελλάς 
δοκίµασε τα δεινά του πολέµου , όπως ίσως καµία άλλη χώρα της Ευρώπης” . Επίσης 
ο καγκελάριος Έρχαρντ  το 1964 είχε δεσµευτεί για την επιστροφή του δανείου µετά 
την επανένωση της Γερµανίας . Από την άλλη πλευρά αυτή που αµφισβητεί και 
αρνείται την επιστροφή του κατοχικού δανείου είναι η µετά το 1990 ενωµένη και 



δηµοκρατική Γερµανία . Το τείχος του Βερολίνου πέφτει , οι 2 Γερµανίες 
ενοποιούνται , στη Μόσχα υπογράφεται το Σεπτέµβριο του 1990 η συνθήκη των 4 
συν 2 (ΗΠΑ, ΡΩΣΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ, ΒΡΕΤΑΝΙΑ, & ∆ΥΤ.ΓΕΡΜΑΝΙΑ Α. ΓΕΡΜΑΝΙΑ) 
που ενοποιεί τις 2 Γερµανίες και ισοδυναµεί µε συνθήκη ειρήνης . Οι πονηροί 
Γερµανοί την ονόµασαν «Συνθήκη ∆ιακανονισµού των ζητηµάτων που αφορούν την 
Γερµανία», διότι γνώριζαν πως εάν την ονόµαζαν «Συνθήκη Ειρήνης» , τότε , 
σύµφωνα µε τις Αρχές του ∆ιεθνούς ∆ικαίου , θα έπρεπε να προβλέπεται και η 
καταβολή πολεµικών αποζηµιώσεων προς όλες τις χώρες που είχε υπό την κατοχή 
του το Γ’ Ράιχ .Σύµφωνα µε το διεθνές δίκαιο η σηµερινή Γερµανία είναι ο νόµιµος 
διάδοχος του Γ’ Ράιχ . Ως επακόλουθο αυτού της αποδίδονται όλα τα δικαιώµατα και 
οι υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό το γεγονός .    Ωστόσο η γερµανική 
κυβέρνηση αρνείται την επιστροφή του δανείου , ενώ το γερµανικό υπουργείο 
εξωτερικών υποστηρίζει το επιχείρηµα ότι η Γερµανία µέσω των εισφορών της στο 
κοινοτικό προϋπολογισµό και της αµυντικής βοήθειας µέσω του ΝΑΤΟ , έχει 
ξεπληρώσει µε τα παραπάνω τα χρέη της προς την Ελλάδα (επιχείρηµα το οποίο όµως 
έχει ήδη αποκρουστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ) .  Αυτή όµως η συµπεριφορά, 
εκτός των άλλων , πλήττει βάναυσα τα µετακατοχικά  φιλογερµανικά αισθήµατα , 
όπως τα χαρακτήρισε ο καγκελάριος Κολ , του ελληνικού λαού και γι’ αυτό ακέραια 
την ευθύνη φέρει η γερµανική κυβέρνηση . 

Εκτιµήσεις ύψους δανείου 

    ∆υστυχώς οι ισχυρισµοί και εδώ ποικίλουν . Η πιο υψηλή εκτίµηση είναι 
αυτή που αναφέρει ο Αγγελόπουλος στο βιβλίο «Από την κατοχή στον εµφύλιο – η 
µεγάλη ευθύνη των συµµάχων» και κάνει λόγο για 38εκ χρυσές λίρες Αγγλίας 
(βασίζεται στην εκτίµηση του Γερµανού εκπροσώπου στην ΤτΕ σύµφωνα µε τον τότε 
διοικητή Σπ. Χατζηκυριάκο ) . Η πιο χαµηλή εκτίµηση είναι του ανώτατου πολιτικού 
υπαλλήλου της Γερµανίας στην Ελλάδα Άλτενµπουργκ που την υπολογίζει σε 200εκ 
χρυσά γερµανικά µάρκα (RM) . 

 Σύµφωνα µε τον ισχυρισµό του Αγγελόπουλου το ύψος ανέρχεται σε 38 εκ 
χρυσές λίρες Αγγλίας . Τι σηµαίνει τώρα αυτό : κάθε χρυσή λίρα διαθέτει 
7,3224Χ0,2354 ουγγιές καθαρού χρυσού . Η κάθε ουγγιά καθαρού χρυσού κόστιζε 35 
δολάρια το 1947 , έτσι το δάνειο σε δολάρια είναι 38Χ 0,2354Χ35=313εκ δολάρια του 
1947 . Όσον αφορά τη χαµηλή εκτίµηση του γερµανού διοικητή της Ελλάδας 
Άλτενµπουργκ σύµφωνα µε τον οποίο το  χρέος αντιστοιχεί σε 80 εκ USD(1947) .   

 



 

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΟΥΝ 80ΕΚ Ή 313ΕΚ ∆ΟΛΑΡΙΑ ΤΟΥ 1947; 

 Κάνουµε υποθέσεις µε βάση επιτόκια και µε βάση διάφορους δείκτες  που θα 
µπορούσαν να µας βοηθήσουν στο να καταλάβουµε τι σηµαίνουν αυτά τα ποσά του 
1947 σε σηµερινές τιµές . 

Υποθέσεις µε βάση τα επιτόκια 3%ή 5%   µε ή χωρίς επανακεφαλαιοποίηση 
των ως κεφάλαιο του 1951 το ποσό του δανείου συν τους τόκους του 1950.Επίσης 
υποθέσεις µε βάση τον δείκτη του πληθωρισµού , τις µονάδες της αγοραστικής 
δύναµης, το βασικό µισθό και την τρέχουσα τιµή του χρυσού . Ωστόσο   κανένας από 
αυτούς τους υπολογισµούς δεν είναι ούτε ακριβής ούτε δεδοµένος . Είναι άλλο να 
ξέρεις πως µας χρωστάνε 5δις και άλλο να ξέρεις πως µας χρωστάνε 150δις. 
Λαµβάνοντας υπόψη αυτούς τους υπολογισµούς και παίρνοντας τον πιο ευνοϊκό (τον 
υπολογισµό σε χρυσό) το ποσό δεν ξεπερνά τα 9δις ευρώ .  

Ενδεικτικό  της σηµερινής αξίας των Γερµανικών υποχρεώσεων προς την 
Ελλάδα είναι το ακόλουθο: εάν χρησιµοποιηθεί  σαν τόκος ο µέσος τόκος των 
κρατικών οµολόγων των ΗΠΑ από το 1944 µέχρι το 2010 που είναι περίπου το 6% , 
η σηµερινή αξία του κατοχικού δανείου ανέρχεται στα 163,8 δισεκατοµµύρια 
δολάρια και αυτή των πολεµικών επανορθώσεων στα 332δισεκατοµµύρια δολάρια . 

Η ΤΡΑΠΕΖΑ της ΕΛΛΑ∆ΟΣ ισχυρίζεται πως το ύψος της αξίας του 
δανείου είναι 227.940.201 εκ δολάρια το 1944 . ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ : 1) 38ΕΚ 
ΧΡΥΣΕΣ ΛΙΡΕΣ ΑΓΓΛΙΑΣ . 

2) 200ΕΚ ΧΡΥΣΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΦΡΑΓΚΑ . 

3)163,8∆ΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ∆ΟΛΑΡΙΑ-σηµερινή 
αξία/4)ΤτΕ227.940.201εκ. δολάρια το 1944[σύµφωνα µε τις 2 πρώτες εκτιµήσεις  η 
αξία του κατοχικού δανείου δεν ξεπερνά τα 9δις ευρώ . 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΑΤΟΧΙΚΟΥ ∆ΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Π.∆ΕΡΤΙΛΗ,ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ, ΤτΕ,ΜΑΝΩΛΗ ΓΚΛΕΖΟ 
ΚΑΙ ΣΠΥΡΟ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟ(υποδιοικητής στην ΤτΕ στα χρόνια της 
κατοχής/από το βιβλίο ΜΑΥΡΗ ΒΙΒΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ) . 

 Το 1964 ο Σπύρος Χατζηκυριάκος θα υπολογίσει , µε την βοήθεια 
γερµανικών στοιχείων , τις προκαταβολές λίγους µήνες πριν από το τέλος του 
πολέµου σε 38 εκατοµµύρια λίρες . Κατά τον Αγγελόπουλο το ποσό αυτό θα ανέρθει 
σε 45 εκατοµµύρια δολάρια , από τα οποία 3500 εκατοµµύρια αφορούν 
προκαταβολές προς Γερµανία . Το ποσό αυτό ανατοκιζόµενο µε 3%, απέδιδε το 1991 
, σύµφωνα πάντα µε τον Α. Αγγελόπουλο , το ποσό των 13 δισεκατοµµυρίων 
δολαρίων . Το ποσό αυτό γίνεται δεκτό και από νεότερους ερευνητές . Σύµφωνα µε 
τον Μανώλη Γκλέζο (πρόεδρος Εθνικού Συµβουλίου ∆ιεκδίκησης των οφειλών της 
Γερµανίας προς την Ελλάδα ) το ύψος του αναγκαστικού δανείου ανέρχεται σε 3δις 
πεντακοσίων εκατοµµυρίων δολαρίων (αγοραστικής αξίας 1938) . Κατά µία άλλη 
πρόσφατη εκτίµηση, το ποσό του Κατοχικού ∆ανείου σε σηµερινές τιµές είναι 18 
δισεκατοµµύρια . Επίσης θα πρέπει να αναφερθεί ότι το ύψος του δανείου στο τέλος 



του πολέµου ήταν 270 εκατοµµύρια λίρες και σήµερα το ποσό αυτό ανέρχεται σε 160 
δις ευρώ χωρίς τόκους(σύµφωνα µε άλλες πηγές) . 

ΕΠΙΚΡΑΤΕΣΤΕΡΗ ΑΠΟΨΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ  . 

Συγκεκριµένα η Γερµανία µας οφείλει : 

• Την επιστροφή του ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΟΧΙΚΟΥ ∆ΑΝΕΙΟΥ που 
πήρε η Γερµανία από την Κατεχόµενη και ανήµπορη  να αντιδράσει 
Τράπεζα Ελλάδος , ύψους 3,5 δις. ∆ολάρια σε τιµές του 1944, σηµερινής 
αξίας 14 δις ευρώ. 

• Τις επανορθώσεις των 7,1 δισεκατοµµυρίων δολαρίων σε τιµές του 1946, 
που υποχρεώθηκε από την διάσκεψη Ειρήνης των Παρισιών (1946) να 
µας πληρώσει για τις τεράστιες ζηµιές και πολλαπλές βλάβες που 
προξένησε στην ελληνική Οικονοµία, που κλονίζεται σήµερα , µε τιµητή 
µάλιστα τη Γερµανία! Η σηµερινή αξία των κατοχυρωµένων αυτών 
Επανορθώσεων , υπολογίζεται σε τουλάχιστον 51 δις ευρώ. 

Καταλυτικές διατάξεις στην οικονοµία της κατεχόµενης Ελλάδας , 
γερµανικά µάρκα και δραχµές , παροχή δανείων  
 

 
 
Το «υπηρεσιακό φύλλων διατάξεων δια το κατεληφθέν ελληνικό έδαφος» το 

οποίο εκδόθηκε στις 9 Απριλίου περιέχει αρκετές διατάξεις οικονοµικού χαρακτήρα . 
Την εποµένη η «Εφηµερίς διαταγών δια το κατεχόµενο ελληνικόν έδαφος» περιέχει 
διαταγές «περί των Πιστωτικών Ταµείων του Ράιχ» , της εκδόσεως χαρτονοµισµάτων 
(µάρκα κατοχής) , τον «διακανονισµό του τρόπου πληρωµών µεταξύ του 
κατεχόµενου ελληνικού εδάφους αφ’ ενός και των εδαφών του Ράιχ και του 
εξωτερικού αφ’ ετέρου» . 

 
Μία από τις πρώτες ενέργειες των Γερµανών αφορούσε την αντιµετώπιση των 

αναγκών τους σε χρήµα µέσω του Πιστωτικού  Ταµείου του Ράιχ(Reichskreditkasse) . 
Το ίδρυµα αυτό θα εξέδιδε νέα νοµίσµατα, τα Reichskreditkassensceinne ( ή ΡΚΚΣ) 
δηλαδή τα γνωστά µάρκα κατοχής τα οποία είναι διαφορετικά από τα γερµανικά 
µάρκα . Παράλληλα η Ιταλία , κυκλοφόρησε δικά της νοµίσµατα (µεσογειακές 



δραχµές , έκδοσης της Casa Mediterane di Credito per la Grezia, ενώ στην περιοχή 
των Ιονίων κυκλοφόρησαν ιονικές δραχµές) . 

 
Τον Αύγουστο του 1940 πάντως , οι φόβοι των γερµανικών αρχών για τις 

πιθανές επιπτώσεις των αθρόων αγορών µε RKKS στην γερµανική οικονοµία και η 
επιθυµία της κατοχικής κυβέρνησης  να απαλλαγεί από αυτά, οδήγησαν στην 
αντικατάσταση τους από τους λογαριασµούς των εξόδων κατοχής που θα ήταν στο 
εξής το κύριο µέσο χρηµατοδότησης . Τελικά τα µάρκα κατοχής αποσύρονται την 
άνοιξη του 1943 . Στις 18 Ιουλίου 1941 έγινε η πρώτη συµφωνία, για αντικατάσταση 
των νοµισµάτων Κατοχής από µηνιαίες προκαταβολές σε ελληνικές δραχµές προς τις 
δυνάµεις κατοχής σε ειδικούς λογαριασµούς εξόδων κατοχής στην Τράπεζα Ελλάδος 
. Με αυτήν , η κυβέρνηση κατοχής είχε την ψευδαίσθηση ότι θα έχει µεγαλύτερο 
έλεγχο στις δαπάνες των δυνάµεων κατοχής . 

 
Τον Μάρτιο του 1942 έχουµε τη συµφωνία στη Ρώµη , η οποία χώριζε τα 

έξοδα αυτά σε δύο κατηγορίες : σε αυτά (ύψους 1,5 δις δραχµών ) και η δεύτερη 
κατηγορία ουσιαστικά ήταν µία µορφή δανείου . Ο πληθωρισµός όµως ανεβαίνει και 
οι αναλήψεις , ειδικά των Γερµανών έβαιναν αυξανόµενες . Ως εκ τούτου 
πραγµατοποιήθηκαν αρκετές προσπάθειες ρύθµισης του ζητήµατος του δανείου χωρίς 
αποτέλεσµα [επισκέψεις στη Ρώµη (Σεπτέµβριος 1942)-στο Βερολίνο (Οκτώβριος 
1942)] . Με την νέα συµφωνία της Αθήνας το 1,5 δις δραχµές της ρύθµισης που έγινε 
το 1942 θα µεταβαλλόταν ανάλογα µε τον πληθωρισµό και µέχρι το ύψος των 8 δις 
µηνιαίως . Ακολούθως επιχειρήθηκε να αντιµετωπιστούν εκ νέου οι επιπτώσεις του 
πληθωρισµού , ο διακανονισµός του Μαΐου 1943 . Τελικά τον Γενάρη του 1944 οι 
Γερµανοί καταφεύγουν στην απευθείας χρηµατοδότηση τους από την Τράπεζα της 
Ελλάδος . Τα πρώτα µέτρα της Ιταλίας τον Μάρτιο του1942 για τιθάσευση του 
πληθυσµού µέσω της µείωσης των εξόδων δεν τα ακολουθεί η Γερµανία, όπως 
αντίστροφα γίνεται και µε αυτά του τέλους 1942 . 

 
Τα υπέρογκα έξοδα που ήταν υποχρεωµένη να πληρώσει η Ελλάδα στις 

δυνάµεις κατοχής , όπως ήταν φυσικό είχαν, µεγάλο αντίκτυπο στην οικονοµία της . 
Η καθιέρωση των λογαριασµών για τα έξοδα κατοχής µπορεί να έκανε λίγο 
ευκολότερη την παρακολούθηση των δαπανών των αρχών Κατοχής , αλλά δεν 
περιόρισε κατά πολύ την επίπτωση τους . Οι προκαταβολές τα έξοδα των αρχών 
κατοχής , που αποτελούσαν και το επιπλέον βάρος στην ελληνική οικονοµία 
περνούσαν για το µεγαλύτερο διάστηµα κατοχής το 50% της νοµισµατικής 
κυκλοφορίας . Τον Σεπτέµβριο του 1942έφτασαν το 83,28% αυτής . Τα έξοδα του 
ίδιου προϋπολογισµού της Ελλάδας αυξάνονταν συνεχώς . Πριν από τον πόλεµο τα 
έσοδα έφταναν στο 96%των εξόδων , κατά την διάρκεια της κατοχής µειώνονταν 
συνεχώς, στο 29% , 18% και τον τελευταίο χρόνο µόλις στο 6 % . Για την πληρωµή 
των εξόδων τυπώνονται πληθωριστικές δραχµές χωρίς αντίκρισµα . Έκτακτα µέτρα 
πέραν των φόρων , ήταν τα υποχρεωτικά δάνεια από τις τράπεζες προς την 
κυβέρνηση .  



 
Χρηµατοδότηση επιχειρήσεων ( µε τη µορφή δανείων ) 
 

Πολλές φορές υπήρχε και η ανάγκη δανείου στις επιχειρήσεις . Σε έναν 
πίνακα της Εθνικής Τράπεζας («κατάστασις χορηγήσεων από 29/4/41µέχρι 19/2/42 
εις πελάτας µας εργαζοµένους µετά των Γερµανών) συναντάµε και αρκετές γνωστές 
επιχειρήσεις , όπως το µηχανουργείο Κούππα, το ναυπηγείο Βασιλειάδη , την Α.Ε. 
Οινοπνευµατοποιίας , τα Χρωµατουργεία Πειραιώς , την Πειραϊκή Πατραϊκή , τον 
Παπαστράτο , την ΒΕΣΟ , τον Στρίγκο κ.α. , ενώ στην άλλη κατηγορία εταιριών «υπό 
διαχείρησιν ή συνεργαζοµένους µετά των αρχών κατοχής (Γερµανών)» συναντάµε 
τον Τιτάνα , τον Λαναρά , την τεχνική εταιρία Γ. Αβέρωφ , την Α.Ε. Χαλυβδοφύλλων 
και Λευκοσιδήρου . 

 
Ελληνικές δραχµές  
 



 

 



 
 
Ενότητα 4η : «Τα αποτελέσµατα , οικονοµικά , πολιτικά και 
κοινωνικά , µετά την κατοχή» .  
 

Η ταχεία προέλαση του σοβιετικού στρατού προς τα Βαλκάνια , που 
απειλούσε να αποκλείσει τις γερµανικές δυνάµεις στον ελλαδικό χώρο, υποχρέωσε 
τους Γερµανούς . 

 
Ν’ αποµακρυνθούν το συντοµότερο από την Ελλάδα . Η αναχώρησή τους 

άρχισε από την Πελοπόννησο και τα νησιά , ενώ στις 12 Οκτωβρίου 1944 
απελευθερώθηκαν η Αθήνα και ο Πειραιάς , µέσα σ’ ένα λαϊκό παραλήρηµα . 
Ελληνικές σηµαίες και καµπανοκρουσίες  πληµµύρισαν την πρωτεύουσα , ενώ πλήθη 
κόσµου ξεχύθηκαν στους δρόµους και στις πλατείες , πανηγυρίζοντας µε 
ενθουσιασµό . Με ενθουσιασµό έγιναν δεκτά στην πρωτεύουσα τα βρετανικά 
στρατεύµατα ενώ οι εορτασµοί κορυφώθηκαν µε την άφιξη του Παπανδρέου και της 
κυβέρνησης εθνικής ενότητας στις 18 του ίδιου µήνα . 

 
 Πίσω όµως , από την πανηγυρική και συναινετική ατµόσφαιρα των πρώτων 

ηµερών της Απελευθέρωσης , επικρέµονταν εκείνα τα προβλήµατα και οι αντιθέσεις , 
που σε ελάχιστο χρονικό διάστηµα θα ξεσπούσαν για να κορυφωθούν στην εµφύλια  
τραγωδία. 

 
 Η Ελλάδα έβγαινε από την πολεµική περιπέτεια ουσιαστικά 

κατεστραµµένη . Οι απώλειες του ελληνικού λαού  στη διάρκεια της 
τετράχρονης κατοχής και του αντιστασιακού αγώνα ήταν πάµπολλες : ο αριθµός 
των νεκρών σε µάχες , των εκτελεσµένων και δολοφονηµένων , όσων 
θανατώθηκαν ως όµηροι στα γερµανικά στρατόπεδα και όσων πέθαναν από την 
πείνα και τις κακουχίες ανέρχεται σε περίπου 500.000 . Τα πάσης φύσεως καµένα 
κτήρια υπολογίζονται στα 155.000 ενώ οι πυροπαθής οικογένειες σε 111.000 σε 
όλη την Ελλάδα . Ας σηµειωθεί ότι 1.700 ήταν τα ολοκληρωτικά πυρποληµένα 
ελληνικά χωριά . Οι ζηµιές στην οικονοµία υπολογίζονται σε 40-80%  µείωση 
της γεωργικής παραγωγής στα διάφορα αγροτικά προϊόντα , µείωση του 
κτηνοτροφικού κεφαλαίου κατά 50% για τα µεγάλα ζώα και 30% για τα µικρά , 
ελάττωση των δασών κατά 20% , καταστροφή των µεταλλευτικών 
εγκαταστάσεων  και νέκρωση της σχετικής παραγωγής , ελάττωση της 
βιοµηχανικής παραγωγής κατά 50%, καταστροφή των συγκοινωνιών , δηλαδή 
του σιδηροδροµικού υλικού και δικτύου , αρπαγή του 70% των αυτοκινήτων , 
καταστροφή λιµανιών και της διώρυγας της Κορίνθου , απώλεια κατά 73% της 
εµπορικής και επιβατηγού ναυτιλίας της χώρας . 
 

 Για την Ελλάδα , η µεταβίβαση από τον πόλεµο στην ειρήνη επανάφερε το 
αίτηµα για ικανοποίηση των εθνικών αξιώσεων της χώρας όσον αφορά στην 
ενσωµάτωση των εδαφών της Βορείου Ηπείρου , της Κύπρου και των ∆ωδεκανήσων 
. Ο ρόλος της χώρας στο συµµαχικό αγώνα και οι αρχές που περιλήφθηκαν σε 
διεθνείς διακηρύξεις , όπως ο Χάρτης του Ατλαντικού ( Αύγουστος 1941 ) και ο 
Χάρτης των Ηνωµένων Εθνών ( Ιούνιος 1945 ) , δηµιουργούσαν αισιοδοξία για την 
ικανοποίηση του ελληνικού αιτήµατος . Άλλωστε, και στη διάρκεια του πολέµου , δεν 
είχαν λείψει οι διαπραγµατεύσεις και οι συζητήσεις για τα ζητήµατα αυτά τόσο 



ανάµεσα στην ελληνική κυβέρνηση  και τους Βρετανούς, όσο και µεταξύ των 
Μεγάλων ∆υνάµεων. 
 

Από τις ελληνικές προσδοκίες εκπληρώθηκε µόνο αυτή που αφορούσε στην 
ενσωµάτωση των ∆ωδεκανήσων , που πραγµατοποιήθηκε µε τη Συνθήκη των 
Παρισίων  το Φεβρουάριο του 1947 . Οι αξιώσεις για τα εδάφη της Κύπρου και της 
Βορείου Ηπείρου προσέκρουσαν  στην προτεραιότητα των Μεγάλων ∆υνάµεων για 
διατήρηση ισορροπίας δυνάµεων και αποφυγή νέων αναταραχών στην ευρύτερη 
περιοχή , έναντι της εφαρµογής των εξαγγελµένων αρχών . Οι , κατά εκτίµησή τους , 
επιπτώσεις που θα είχε η ενσωµάτωση της Βορείου Ηπείρου και της Κύπρου στην 
Ελλάδα ως προς την ισορροπία του χώρου αλλά και η υποτονικότητα της ίδιας της 
Ελλάδας , λόγω της ταραγµένης κατάστασης στο εσωτερικό της , την εποχή των 
διαπραγµατεύσεων , οδήγησαν στον αποκλεισµό των περιοχών αυτών από την 
ελληνική εθνική επικράτεια. Με την προσάρτηση των ∆ωδεκανήσων , η Ελλάδα 
απέκτησε τα οριστικά της σύνορα. 

 
Οικονοµικά Αποτελέσµατα και κοινωνικά αποτελέσµατα 

 
              Η µείωση της γεωργικής παραγωγής στα διάφορα αγροτικά προϊόντα 
κατά το 40 µε 60 % είχε σοβαρές επιπτώσεις στην οικονοµία και στο οικονοµικό 
περιβάλλον . Επιπρόσθετα η καταστροφή των µεταλλευτικών εγκαταστάσεων και η 
νέκρωση της σχετικής παραγωγής άρα και η µείωση της οικονοµίας που είχε 
αποµείνει συνέβαλλαν στην οικονοµική κατάρρευση της τότε Ελλάδας . Ακόµη η 
µείωση της οικονοµίας λόγω του ότι χρησιµοποιήθηκαν µεγάλα ποσά για το κτίσιµο 
του τείχους προστασίας αποτελούν µια επιπλέον οικονοµική επιβράδυνση της χώρας . 
 

  Ένα από τα πιο καταστροφικά αποτελέσµατα της Γερµανικής 
Κατοχής ήταν και το ολοκαύτωµα του Κοµµένου . Πάρα πολλοί άνθρωποι 
έχασαν τη ζωή τους µε φρικιαστικό τρόπο . Οι Γερµανοί βανδαλιστές δεν άφησαν 
τίποτα όρθιο , έκαιγαν και κατέστρεφαν οτιδήποτε βρίσκονταν µπροστά τους και 
αφαιρούσαν αθώες ζωές από γέροντες , γυναικόπαιδα και από άµαχο πληθυσµό . 
Ανθρώπινα σώµατα καταστράφηκαν ολοσχερώς . Η διαταγή των γερµανών ήταν να 
µην αφήσουν τίποτα όρθιο . Ένα σηµαντικό και αναπόσπαστο κοµµάτι του 
ολοκαυτώµατος αυτού είναι ο τραγικός αριθµός των θυµάτων . Το Κοµµένο 
µέτρησε 317 θύµατα µέσα στα οποία συµπεριλαµβάνονται 97 νήπια και παιδιά έως 
15 ετών καθώς και 119 γυναίκες.     
 

 Ακόµη µε τις βόµβες και τις µάχες υπήρξε µεγάλη καταστροφή των δασών 
κατά µεγάλο ποσοστό , µε σφοδρή µείωση της υλοτοµίας  και καταστροφή του 
περιβάλλοντος . Πρέπει επίσης να αναφερθεί πως ένα ακόµη σηµαντικό αλλά 
συγχρόνως καταστροφικό αποτέλεσµα του πολέµου αυτού είναι η καταστροφή και 
η κλοπή πολλών εθνικών µνηµείων µε αποτέλεσµα να χαθεί ένα µεγάλο κοµµάτι 
της ιστορίας µας . Επιπλέον η κατοχή αυτή αποδιοργάνωσε το κράτος στον 
πολιτικό τοµέα . Έτσι η χώρα µας οδηγήθηκε σε έναν εµφύλιο πόλεµο για την 
δίωξη των αριστερών οι οποίοι ήθελαν να πάρουν την εξουσία στα χέρια τους . 
Μετά τον πόλεµο δεν υπήρχε παιδεία , διότι δεν υπήρχαν καθηγητές , δάσκαλοι και 
κυρίως σχολεία και βιβλία συνεπώς µια γενιά έµεινε τελείως αναλφάβητη κάτι που 
συνέβαλε αρνητικά στην ανάπτυξη του κράτους µετά τον αγώνα για την 
απελευθέρωση µας .  



 
 Ένα επιπλέον δυσάρεστο αποτέλεσµα του πολέµου αυτού ήταν ο 

αποδεκατισµός του ελληνικού πληθυσµού όχι µόνο από την κατοχή αλλά και από 
τον – µετά κατοχής – εµφύλιο πόλεµο . Βεβαίως, δεν πρέπει να ξεχασθεί το 
γεγονός ότι η Ελλάδα ήταν ένα από τα µεγαλύτερα θύµατα της διέλευσης της 
ραδιενέργειας λόγω της έκρηξης των ραδιενεργών βοµβών Χιροσίµα και 
Ναγκασάκι . Η ραδιενέργεια αυτή είχε ως αποτέλεσµα την καταστροφή των 
καλλιεργειών, ακόµη και την πρόκληση σοβαρών προβληµάτων  στα 
νεογέννητα βρέφη .  

 
Ατυχώς για την Ελλάδα το ζήτηµα της διευθέτησης των πολιτικών 

αποζηµιώσεων που της οφείλονταν , συνέπεια των καταστροφών του Β΄ Παγκοσµίου 
Πολέµου , συνδέθηκε µε ιδιαίτερα βεβαρηµένες συγκυρίες της σύγχρονης πολιτικής 
της ιστορίας , γεγονός που καθόρισε και το µέλλον των διευθετήσεων αυτών . Σε όλες 
τις απόπειρες που πραγµατοποιήθηκαν µέσα σε µια 15ετία , κοινός παρανοµαστής της 
συγκυρίας ήταν η επιθετική αναδίπλωση της ελληνικής αστικής τάξης και των 
διεθνών συµµάχων της , ΗΠΑ και Γερµανίας , έναντι των δυνάµεων εκείνων που 
επιδίωκαν ανεξάρτητη οικονοµική ανάπτυξη και εκδηµοκρατισµό της ελληνικής 
πολιτικής ζωής . 

 
Πράγµατι , όταν επιχειρήθηκε η διεκδίκηση των αποζηµιώσεων , αυτή 

συνοδεύτηκε από ένα κλίµα πολιτικής πόλωσης στη χώρα . Ιδιαίτερα στις δύο 
πιο κρίσιµες φάσεις , αφενός, το καλοκαίρι του 1946 , όταν συγκλήθηκε η 
∆ιάσκεψη των Παρισίων , και αφετέρου στα 1960 , όταν οριστικοποιήθηκε  η 
συµφωνία για την απόδοση των αποζηµιώσεων που όφειλε η Γερµανία . Η 
Ελλάδα είτε υφίστατο τη θεσµική εφαρµογή του ακήρυχτου εµφύλιου πολέµου , 
που ακολούθησε τη Συµφωνία της Βάρκιζας , µε τη θέσπιση του Γ΄ Ψηφίσµατος 
, τον Ιούνιο του 1946, είτε µια πολιτική εκτροπή ,στα 1961 , που στόχο είχε να 
σταµατήσει η προέλαση της ελληνικής Αριστεράς προς την εξουσία, µετά τις 
εκλογές  του 1958 , που κορυφώθηκε µε τις εκλογές βίας και νοθείας του 1961 . 
Στην µεν πρώτη περίπτωση η χώρα βρέθηκε στα πρόθυρα του σχεδίου Μάρσαλ 
και της οικονοµικό-πολιτικής εξάρτησης που συνεπαγόταν , ενώ , στη δεύτερη , 
µπροστά στην αθρόα είσοδο του γερµανικού κεφαλαίου , µε τις αντίστοιχες 
δεσµεύσεις που περιείχε έναντι  της Γερµανίας . 
 

Προφανώς , οι δύο ιστορικές στιγµές είχαν και τις διαφορές τους. Η µεν 
πρώτη , του καλοκαιριού του 1946 , επικαθορίστηκε από το γεγονός ότι ακόµη η 
Γερµανία αποτελούσε φόβητρο στις διεθνείς σχέσεις και εισέπραττε την οργή της 
παγκόσµιας κοινότητας . Το γεγονός αυτό βοήθησε ώστε  να διεκδικηθούν από την 
Ελλάδα αποζηµιώσεις , παρ’όλο που η διαπραγµατευτική ισχύς των ελληνικών 
επιχειρηµάτων στερούνταν ενός βασικού πλεονεκτήµατος : την προβολή της 
ελληνικής Αντίστασης ως απόδειξη της συµβολής της Ελλάδας στην παγκόσµια 
αντιφασιστική προσπάθεια . Γιατί οι νικητές των έωλων εκλογών του 1946 , για να 
δικαιολογήσουν τις πολιτικές µεθοδεύσεις που συντελούνταν εφεξής στη χώρα , 
υποβάθµιζαν εσκεµµένα τη συµβολή αυτή και ούτε καν εκστόµιζαν το όνοµα της 
Αντίστασης αυτής . 
 

 Όµως , στη δεύτερη κύρια φάση , του εγχειρήµατος σε σχέση µε τις 
ελληνικές διεκδικήσεις , η διεθνή συγκυρία δεν ευνοούσε την Ελλάδα . Στα 1959-60 
είχε πλέον ολοκληρωθεί η ενσωµάτωση της Γερµανίας στο δυτικό γεωπολιτικό 



στρατιωτικό στερέωµα , στο οποίο αξιοποιήθηκε ως  προκεχωρηµένο φυλάκιο του 
καπιταλισµού . Στην ουσία η διευθέτηση που επιχειρήθηκε τότε σε σχέση µε τις 
αποζηµιώσεις αντικαθρέπτιζε την πρόθεση στο πλαίσιο του Ψυχρού Πολέµου να 
ολοκληρωθεί η διαδικασία που καθιστούσε τη Γερµανία συντελεστή των διεθνών 
εξελίξεων , όπως είχε δροµολογηθεί από την εποχή ( 1948-49 ) που διχοτοµήθηκε , µε 
κύρια ευθύνη των ΗΠΑ , προκειµένου να παρεµποδιστεί η εξάπλωση του διεθνούς 
κοµµουνισµού . 
 

Επιπλέον , µε βάση το υπόµνηµα της ελληνικής κυβέρνησης για τις 
επανορθώσεις , που υποβλήθηκε στις Μεγάλες ∆υνάµεις στο Παρίσι , τον Ιούλιο 
του 1946 , η Ελλάδα καθιστούσε σαφές ότι ανάµεσα στους αµάχους είχε 70.000 
νεκρούς και 120.000 ανάπηρους και πληγωµένους από τις ένοπλες της δυνάµεις 
και την Αντίσταση οι οικογένειες , οι οικογένειες των οποίων έπρεπε να 
αποζηµιωθούν , όπως άλλωστε και οι 150.000 όµηροι των αρχών κατοχής , από 
τους οποίους δεν επιβίωσαν οι 105.000 . Με άλλα λόγια , όπως σηµειώνει και ο 
ήρωας  της Αντίστασης Μ. Γλέζος , η Ελλάδα από 7.344.860 άτοµα µε βάση την  
απογραφή του 1940 , στα 1944 είχε 6.805.000 πληθυσµό , απώλειες πάνω από 
13% επί του συνολικού πληθυσµού ,το µεγαλύτερο ποσοστό απωλειών όλων των 
χωρών που ενεπλάκησαν  στον πόλεµο . 
 

Σε υλικό επίπεδο , µε βάση την µελέτη των Ελλήνων εµπειρογνωµόνων , µε 
επικεφαλής τον Ι. Λαµπίρη , νοµικό σύµβουλο της Τραπέζης της Ελλάδος , το 
συνολικό άθροισµα των ζηµιών του πολέµου υπολογίστηκε σε 15.753.574.000 
δολάρια ( αξίας 1938 ) , χωρίς να υπολογίζονται οι επιπτώσεις από την οικονοµική 
συρρίκνωση που προκάλεσαν οι διαδοχικές υποτιµήσεις του εθνικού νοµίσµατος ( 
από 12 δις. δραχµές νοµισµατική κυκλοφορία στις αρχές του πολέµου έφτασε τα 
6.000.000 δις. δραχµές στις αρχές του Νοεµβρίου του 1944 ) . Λόγω της 
αναγκαστικής εισαγωγής νέας δραχµής , το Νοέµβριο του 1944, η σχέση της 
ορίστηκε  σε 1 προς 50 δις . δραχµές της παλιάς , αφού η αξία του κυκλοφορούντος 
νοµίσµατος  στην αρχή του πολέµου από µια αντιστοιχία προς 12 εκατ. χρυσές λίρες , 
είχε πέσει στις 75.000 χρυσές λίρες στις παραµονές της νέας δραχµής , µε συνέπεια οι 
κάτοχοι δηµοσίων ή ιδιωτικών οµολογιών σε δραχµές να χάσουν το σύνολο της 
περιουσίας τους . Μόνο , δηλαδή , από τον πληθωρισµό µέχρι 1ης Οκτωβρίου 1944 
η συνολική ζηµιά της χώρας υπολογίστηκε σε 27.452.262 χρυσές λίρες . 
 

Σύµφωνα µε το ελληνικό υπόµνηµα , τα ποσά ως ζηµιές που αναλογούσαν 
στους Ιταλούς , οι οποίοι µέχρι τη συνθηκολόγηση της χώρας τους ασκούσαν εξουσία 
στο 63% του συνόλου της επικράτειας της Ελλάδας  και διέθεταν 250.000 στρατιώτες 
( µετά την συνθηκολόγηση τους 50.000 στρατιώτες τους συνέχισαν να συνεργάζονται 
µε τους Γερµανούς  που διέθεταν άλλους 150.000 ) , προσδιορίστηκαν σε 
1.413.644.299 δολάρια (τιµές 1938) για τις ζηµιές που προκάλεσαν , 157.200.000 για 
τις δαπάνες κατοχής και το συµψηφιστικό λογαριασµό (clearing) , 1.738.865.706 για 
δαπάνες προϋπολογισµού και 2.866.000.000 για διαφυγόντα κέρδη και άλλα κόστη . 
Συνολικά , το ποσό υπολογίζονταν σε 6.117.710.724 δολάρια και προτεινόταν από 
την ελληνική κυβέρνηση να αποδοθεί σε δόσεις και µε την µορφή προϊόντων και 
υλικών , όπως θειάφι , χαλκός , σπόροι  , αλιευτικά πλοία , υποζύγια µηχανικός 
εξοπλισµός , βιοµηχανικά προϊόντα ,τροχαίο υλικό , εργαλεία κ.λπ. .  

 
Επιπλέον , εκτός των Ιταλών , σύµφωνα µε την ελληνική κυβέρνηση , η 

Βουλγαρία , µε την κατοχή των περιοχών ανατολικά του Στρυµόνα (Νοµοί Σερρών , 



∆ράµας , Καβάλας , Ξάνθης , Ροδόπης και Έβρου , µια έκταση περίπου 18.623 
τετραγωνικών χιλιοµέτρων και µε 743.645 κατοίκους , που παρήγαγε περίπου το 1/5 
της συνολικής παραγωγής της χώρας και κάλυπτε το 20% του εθνικού εισοδήµατος , 
εξασφαλίζοντας έσοδα του ελληνικού κράτους που αντιπροσώπευαν το 23% του 
συνόλου )προξένησε καταστροφές της τάξης των 985.469.993 δολαρίων (ζηµιές σε 
περιουσιακά στοιχεία ,συντάξεις σε θύµατα του βουλγαρικού στρατού , ζηµιές στο 
∆ηµόσιο , διαφυγόντα κ.λπ). 

  
 
Το κατοχικό δάνειο 
 

 Όµως , πέραν τον καθαυτό αποζηµιώσεων για καταστροφές , εκκρεµούσε και 
το θέµα του κατοχικού δανείου , που δεν άγγιξε καθόλου η διάσκεψη στο Παρίσι . 
Κατά την διάρκεια της κατοχής , αρχικά η κάλυψη των αναγκών συντήρησης των 
στρατευµάτων  κατοχής επιχειρήθηκε να προκύψει µε την έκδοση χαρτονοµίσµατος  
που ανταλλασσόταν µε δραχµές . Μετά τις 18 Ιουλίου 1941 εφαρµόστηκε η πρακτική 
την κάλυψη των εξόδων να αναλάβει η Τράπεζα της Ελλάδος µε προκαταβολές σε 
δραχµές . Με βάση τη ρύθµιση αυτή το ελληνικό κράτος κατέβαλε στον κατοχικό 
στρατό 3 δις δραχµές το µήνα , αν και µέχρι τον ∆εκέµβριο της ίδιας χρονιάς οι 
υπερβάσεις έφτασαν τα 5 δις , πέραν των χρηµάτων που δαπανήθηκαν και από 
τον ελληνικό προϋπολογισµό για τον ίδιο λόγο . Και τα ποσά ήταν τεράστια 
,λαµβανόµενου υπόψη ότι τα έσοδα του τρέχοντος προϋπολογισµού της εποχής 
εκείνης δεν υπερέβαιναν σύµφωνα µε υπολογισµούς τα 12 δις . Με βάση νέα 
συµφωνία που έγινε στην  Ρώµη , το Μάρτιο του 1942, µετά από µια έκρηξη 
πληθωρισµού στην Ελλάδα , ορίστηκε ότι οι αναλήψεις που θα υπερέβαιναν το 
όριο του 1,5 δις το µήνα θα χρεώνονταν στην Ελλάδα ως δάνειο προς την 
Γερµανία και την Ιταλία . 
 

Οι γερµανικές και οι ιταλικές αρχές είχαν υποχρεώσει την  κατοχική 
κυβέρνηση των Αθηνών , µε τη επιστολή της 23ης Μαρτίου 1942 , να αποδεχτεί τα 
όρια των δαπανών που είχαν θέσει για τη συντήρηση του στρατού τους ( µειωµένα 
έναντι του πρώτου διαστήµατος αφού οι ίδιοι έβλεπαν ότι προκάλεσαν γενική 
εξαθλίωση και πείνα) . Ανάµεσα στις εντολές ήταν και ότι σε περίπτωση που τα 
έξοδα ξεπερνούσαν το οριζόµενο από τους ίδιους ποσό , η ελληνική κυβέρνηση θα 
έπρεπε να αναλάβει και τα επιπλέον αυτά κόστη , τα οποία όφειλαν να εγγράφονται 
από την Τράπεζα της Ελλάδος σε ειδικούς λογαριασµούς σε χρέωση των δύο 
κυβερνήσεων των δυνάµεων κατοχής . Κάθε τριµηνία οι κατοχικές δυνάµεις ήταν 
υποχρεωµένες να ανακοινώσουν στην ελληνική κυβέρνηση το ακριβές συνολικό 
ποσό που θα έµπαινε ως χρέωση σε καθεµιά από τις δύο κυβερνήσεις . Η Ελλάδα 
όφειλε να θεωρεί τα χρήµατα αυτά ως {προκαταβολές} που θα διακανονίζονταν εκ 
των υστέρων . Το σύστηµα αυτών των προκαταβολών επέτεινε την 
καταβαράθρωση της ελληνικής οικονοµίας . Γιατί µε βάση όλες αυτές τις 
ρυθµίσεις ετήσιες δαπάνες κατοχής θα δεκαπλασιαζόταν κάθε χρονιά και στα 
1944 θα είχαν τελικά εξηνταπλασιαστεί , φτάνοντας στα 1.130,00 δις δραχµές . 
 

         Αρκετοί ήταν εκείνοι που ένιωσαν την έκπληξη µαζί και ανακούφιση όταν  
ολοκληρώθηκε η διαδικασία της απελευθέρωσης της Ελλάδας από τις κατοχικές 
δυνάµεις του άξονα , χωρίς να ακολουθήσει το φοβερό λουτρό αίµατος που πολλοί 
προµάντευαν . Η ελευθερία  όµως δεν συνοδεύονταν από ηρεµία . Στις πόλεις 
κυριαρχούσε η ανεργία , ενώ στην ύπαιθρο οι συσσωρευµένες καταστροφές των 



κατοχικών χρόνων είχαν στερήσει τους ανθρώπους από τα απολύτως αναγκαία : ναι 
στέγη πάνω από το κεφάλι τους ή σπόρο για να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους . 
Το εθνικό νόµισµα ήταν ανύπαρκτο . Η προσπάθεια της κυβέρνησης να εκδώσει 
στις 9 Νοεµβρίου µια νέα δραχµή που θα ανταλλασσόταν µε 50.000.000.000 
παλαιές δεν οδήγησε πουθενά . Οι νέες δραχµές δεν κυκλοφόρησαν στην επαρχία , 
ενώ η ραγδαία υποτίµηση τους στις πόλεις έκανε το όλο διάβηµα να µοιάζει µε 
φάρσα ή µε µικροπολιτικό ελιγµό του οποίου την ευθύνη χρεώθηκαν µάλιστα οι 
υπουργοί της Αριστεράς που διαχειριζόταν τα οικονοµικά υπουργεία . Η επιβίωση 
των κατοίκων των πόλεων αλλά και. Σε σηµαντικό βαθµό, η επανενεργοποίηση της 
οικονοµίας ήταν περισσότερο παρά ποτέ εξαρτηµένη από την εξωτερική βοήθεια . 
Μέσα στον πρώτο µήνα η Ελ Εµ έφερε στη χώρα 130.000 τόνους εφόδια, περίπου 
είκοσι κιλά για κάθε Έλληνα . Οι δυσλειτουργίες στη διανοµή όπου επικρατούσαν 
ακόµα τα κατοχικά συστήµατα και η γύρω από αυτά σπατάλη και αισχροκέρδεια 
περιόρισαν τις ευεργετικές συνέπειες αυτής της συνδροµής . Εξάλλου οι υψηλοί 
ξένοι παράγοντες στη χώρα , ο πρεσβευτής της Μεγάλης Βρετανίας Άππερ και ο 
στρατηγός Σκόµπυ δεν δίσταζαν να υπενθυµίζουν τον εκβιαστικό χαρακτήρα που 
είχε πλέον η βοήθεια αυτή . Οι Έλληνες «θα πεινούσαν» αν δεν ακολουθούσαν τις 
υποδείξεις . Αφόρητα ταπεινωτικές αυτές οι υποµνήσεις για ένα κόσµο που είχε 
υποφέρει πολύ και είχε αγωνιστεί σκληρά ενάντια στον κοινό εχθρό . 
 

   Οι Βρετανοί πρωταγωνιστούσαν στις εξελίξεις . Η πολιτική τους 
απέβλεπε στην επιβολή και στην «οµαλοποίηση»  µιας κατάστασης που θα 
διασφάλιζε τα συµφέροντα της Αγγλίας στην περιοχή . Για να πετύχουν τους 
στόχους τους ήταν προφανές ότι έπρεπε να περιορίσουν στο ελάχιστο την 
κοινωνική και πολιτική δύναµη της Αριστεράς στην Ελλάδα . Η Κατοχή και η 
Αντίσταση είχαν κατακτήσει την τελευταία βασικά παράγοντα στις εσωτερικές 
ισορροπίες της χώρας.  
 

Η ίδρυση της Πολιτικής Επιτροπής Εθνικής Απελευθέρωσης (ΠΕΕΑ) τον 
Μάρτιο του 1944 , η ανάδειξή της σε πραγµατικό κυβερνητικό σχήµα τον Απρίλιο 
και η σύγκληση του Εθνικού Συµβουλίου τον επόµενο µήνα άλλαξαν ριζικά το 
πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα . Η Αντίσταση αναδείχτηκε ως τρίτος πόλος σε ένα 
τοπίο που έως τότε περιλάµβανε δύο κυβερνητικές εκδοχές άµεσα συνδεδεµένες µε 
τα εµπόλεµα στρατόπεδα . Την κυβέρνηση δηλαδή της Αθήνας , στην πολιτική και 
µάχιµη πλέον εκδοχή της µε τον Ιωάννη Ράλλη πρωθυπουργό και τα Τάγµατα 
Ασφάλειας  και εκείνη του Καΐρου, επίσης αναπλασµένη και µαχητική , µε τον 
Γεώργιο Παπανδρέου επικεφαλής της . Αυτός ο τρίτος κυβερνητικός πόλος, τον 
οποίο δηµιούργησε η Αντίσταση , ήταν επιπλέον ο πιο ισχυρός από τους τρεις , όσον 
αφορά αφορούσε το κύρος την  κοινωνική και πολιτική επιφάνεια , τη λειτουργία της 
στο έδαφος και στην κοινωνία της Ελλάδας . Με αυτά τα δεδοµένα πλέον η χώρα 
βάδιζε προς την  απελευθέρωση από τον ζυγό του Άξονα και πάνω σε αυτά θα 
στηριζόταν το µεταπολεµικό καθεστώς της . 
Κανείς από τους τρεις κυβερνητικούς πόλους που αναφέραµε παραπάνω δεν είχε την 
δύναµη να επιβάλει από µόνος του τις επιλογές του . 
 
Ο δρόµος προς την  κυβέρνηση εθνικής ενότητας  
 

Η συµφωνία του Λιβάνου δεν ήταν οπωσδήποτε η καλύτερη βάση 
συµβιβασµού για την Αντίσταση , η οποία από την θέση του πρωταγωνιστή των 
εξελίξεων υποβαθµίστηκε ξαφνικά σε απλή συνιστώσα ενός πάζλ του οποίου η 



τελική εικόνα έµελλε να είναι κυβέρνηση εθνικής ενώσεως . Οι αντιρρήσεις που 
συνάντησε η συµφωνία στην  ελεύθερη Ελλάδα ήταν πραγµατικές και ενίοτε έντονες, 
αν και η πειθαρχία του ΚΚΕ και το αίσθηµα της αυτοπεποίθησης που διέτρεχε τη 
χώρα ενόψει της απελευθέρωσης λειτούργησε αποφασιστικά προς τον κατευνασµό 
τους . Η ουσία ήταν ότι ο συµβιβασµός ήταν απαραίτητος . Το κίνηµα της 
Αντίστασης , ακόµα και στην κυβερνητική κρατική εκδοχή του , δεν ήταν σε θέση να 
διαχειριστεί τα προβλήµατα που συσσωρευόταν στην προς απελευθέρωση χώρα . Ο 
πληθωρισµός έκανε εντυπωσιακά άλµατα το καλοκαίρι του 1944 , η παραγωγή 
κατέρρεε και η ανεργία γινόταν καθεστώς για τις µικρές και µεγάλες πόλεις . Η 
επιβίωση µεγάλου µέρους  των Ελλήνων  εξαρτιόταν από τα τρόφιµα που διοχέτευαν 
οι Ηνωµένες Πολιτείες διαµέσου του Ερυθρού Σταυρού στη χώρα , σχεδόν έξι κιλά 
τον µήνα για κάθε άτοµο το καλοκαίρι του 1944 . Οι Βρετανοί διπλωµάτες δεν 
έχαναν ευκαιρία να θυµίζουν έντεχνα την πικρή αλήθεια : η πείνα θα µπορούσε 
εύκολα να γίνει το απόλυτο όπλο της πολιτικής . 
Στη διάρκεια του Ιουλίου πολλαπλασιαζόταν οι διεθνείς πιέσεις προς το  ΚΚΕ και το 
ΕΑΜ για συµµετοχή στην κυβέρνηση Παπανδρέου , ενώ ταυτόχρονα η βρετανική 
στάση γινόταν ολοένα και πιο σκληρή , σχεδόν καθαρά απειλητική . 

 
Η Απελευθέρωση  
 

 Στις 12 Οκτωβρίου ο Γερµανός διοικητής, στρατηγός  Φέλµυ , κατέθεσε για 
τελευταία φορά στεφάνι στο Μνηµείο του Άγνωστου Στρατιώτη στο Σύνταγµα . Πριν 
ακόµα αποµακρυνθούν από εκεί οι τελευταίοι Γερµανοί στρατιώτες , το στεφάνι 
αποσπάστηκε από το πλήθος και ποδοπατήθηκε . Κανείς δεν τόλµησε να αντιταχθεί 
σε αυτή την έκφραση οργής . Την ίδια νύχτα οι τελευταίες µονάδες της Βέρµαχτ 
αποχώρησαν από την πόλη ανατινάζοντας, στα περίχωρα , τα τελευταία υλικά και 
εγκαταστάσεις .  
 

Στις 13 Οκτωβρίου , ατελείωτα πλήθη ανθρώπων κατέκλυσαν τις συνοικίες 
και το κέντρο της Αθήνας για να γιορτάσουν την πρώτη ηµέρα τις ελευθερίας από τον 
ζυγό του Άξονα . Ήταν µία ξέφρενη  γιορτή . Μία γιορτή που σκέπαζαν βαριά τα 
σύννεφα του αβέβαιου µέλλοντος . 
 

 ∆εν χρειαζόταν ιδιαίτερη προσοχή για να διαπιστώσει κάθε παρατηρητής τη 
βαθιά άβυσσο που χώριζε την απελευθερωµένη πρωτεύουσα σε δύο αντίπαλα 
στρατόπεδα . Στις συνοικίες κυριαρχούσε το ΕΑΜ , στο κέντρο της πόλης η εξουσία 
µοιραζόταν . Στις 15 Οκτωβρίου πυροβόλησαν µία διαδήλωση του  ΕΑΜ , γεγονός 
που είχε ως αποτέλεσµα οκτώ νεκρούς . Ο βαθύς διχασµός είχε δύο παρανοµαστές : 
την βία και τη φτώχεια . Η Αθήνα ολόκληρη και µέρος της υπόλοιπης χώρας 
επιβίωναν σχεδόν αποκλειστικά χάρη στη βοήθεια του Ερυθρού Σταυρού και των 
υπηρεσιών επισιτισµού των συµµάχων-20 µε 25 κιλά τον µήνα ανά άτοµο στην 
πρωτεύουσα τον Αύγουστο , άνισα φυσικά µοιρασµένα . Η καταστροφή ήταν παντού 
ορατή , η ανοικοδόµηση έµοιαζε µακρινή  και ανέφικτη . Ο πόλεµος, ο ναζισµός , η 
πεισµατική αναµέτρηση της Αντίστασης µε τους κατακτητές και τους συνεργάτες 
τους, τα αντίποινα των τελευταίων  είχαν εγκαταστήσει τη βία και τον θάνατο στην 
καθηµερινή ζωή των ανθρώπων . Όλοι ήταν εθισµένοι σε αυτοί , όλοι ήξεραν να 
µιλούν µε τη δική της γλώσσα . 
 

Μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου οι γερµανικές δυνάµεις είχαν ολοκληρώσει 
την εκκένωση του ελληνικού εδάφους . Σχεδόν ταυτόχρονα έληξε και ένα άλλο είδος 



κατοχής , συµµαχικής κατά κάποιον τρόπο , που προκαλούσε ανησυχίες , 
αβεβαιότητα και υποψίες στη Β. Ελλάδα . 

 
Πολιτικά  είχαν διασπαστεί τόσο από την δικτατορία του Μεταξά όσο και από 

την πολιτική και οικονοµική σύµπραξη σηµαντικών τµηµάτων τους µε τις κατοχικές 
κυβερνήσεις . Το τελευταίο κεφάλαιο , ιδιαίτερα  σκοτεινό , είχε απαξιώσει στα µάτια 
της  κοινής γνώµης την πολιτική τους εµβέλεια . Η έννοια <<δωσίλογος>> βάραινε 
στο πολιτικό προσκήνιο καθώς µάλιστα ατελείωτα οι αντιεαµικές συσπειρώσεις στην 
Ελλάδα . 
 
Η Αθήνα πεδίο µάχης  
 

Η µεγάλη διαδήλωση της Κυριακής 3 ∆εκεµβρίου χτυπήθηκε στην πλατεία 
Συντάγµατος από πυροβολισµούς που ρίχθηκαν από το κτίριο της Αστυνοµίας 
∆ιεύθυνσης της Αθήνας . Υπήρξαν νεκροί -16 ή 17- και πολλοί τραυµατίες . Το 
πολιτικό µήνυµα της επίθεσης ήταν σαφές-οι Βρετανοί δεν θα υποχωρούσαν ακόµα 
και αν η στάση τους οδηγούσε σε λουτρό αίµατος στη µόλις απελευθερωµένη Αθήνα 
. Στην ουσία επρόκειτο για την τελευταία στάση της πολιτικής πριν αναλάβουν την 
επίλυση των διαφορών τα όπλα . Από τις 2 ∆εκεµβρίου ο ΕΛΑΣ κινητοποιούσε τις 
δυνάµεις του. 
 
Οι απώλειες και η πολιτική των πτωµάτων  
 

 Στο τέλος της µάχης των 33 ηµερών οι βρετανικές απώλειες ήταν 254 νεκροί-
από τους οποίους οι 30 αξιωµατικοί-1.216 τραυµατίες και 50 αγνοούµενοι . Σε 
αυτούς δεν συµπεριλαµβάνονται οι απώλειες της αεροπορίας από την οποία είχαν 
προέλθει οι 500-600 αιχµάλωτοι της Κηφισίας και του ναυτικού , αγήµατα του 
οποίου πολέµησαν στον Πειραιά και στο Φάληρο . Συνολικά η Βρετανική 
αυτοκρατορία είχε περισσότερους από 2.000 άνδρες της  εκτός µάχης . Στην ελληνική 
πλευρά οι καταµετρήσεις των θυµάτων δεν έγιναν φυσικά µε την ίδια ακρίβεια και 
µόνο υπολογισµοί µπορούν να προσδιορίσουν το ύψος τους . Πέρα λοιπόν από τις 
βρετανικές απώλειες , υπολογίζεται ότι σκοτώθηκαν περίπου 3.500 ένοπλοι του 
αντιεαµικού στρατοπέδου και περίπου 3.000 µαχητές του ΕΛΑΣ . Πολύ δύσκολα 
όµως µπορούν να υπολογιστούν οι απώλειες των αµάχων . Με τη µορφή που είχαν οι 
µάχες στην Αθήνα και στον Πειραιά , η διαχωριστική γραµµή ανάµεσα σε µάχιµους 
και άµαχους δεν ήταν πάντα εύκολη . ∆εν υπήρχαν σχετικές υπηρεσίες , ιδιαίτερα 
στην πλευρά του ΕΛΑΣ , ενώ η κύρια φροντίδα ήταν να ταφούν οπουδήποτε οι 
νεκροί έτσι ώστε να προληφθούν επιδηµίες . Μπορούµε όµως να υποθέσουµε ότι οι 
αεροπορικοί και ναυτικοί βοµβαρδισµοί κατοικηµένων περιοχών , η χρήση όλµων και 
πυροβολικού από τους αντιµαχόµενους , η έντονη δράση των ελευθέρων σκοπευτών 
και οι συγκρούσεις ανάµεσα σε κατοικηµένα σπίτια και πολυκατοικίες προκάλεσαν 
µεγάλο αριθµό θυµάτων στον άµαχο πληθυσµό . Μερικές εκτιµήσεις της εποχής 
κάνουν λόγο για παραπάνω από 10.000 νεκρούς αµάχους . Ο τρόπος που πέθαναν οι 
χιλιάδες αυτές των θυµάτων-οι 33 ηµέρες των µαχών της Αθήνας κόστισαν στην 
ελληνικά κοινωνία περισσότερους µάλλον νεκρούς απ΄όσο της είχε κοστίσει ο 
εξάµηνος πόλεµος του 1940-1941 έγινε αντικείµενο πολιτικής  αντιδικίας µέσα από 
τα πάθη της οποίας η οποιαδήποτε συµφωνία ειρήνευσης δεν µπορούσε παρά να βγει 
τραυµατισµένη . Και οι δυο πλευρές είχαν εξάλλου χρησιµοποιήσει από την πρώτη 
στιγµή την τακτικά των µαζικών συλλήψεων . Αληθινά στρατόπεδα συγκέντρωσης 



δικαίων και αδίκων λειτουργούσαν στο Γουδί ή στο Φάληρο ενώ οι πλεονάζοντες 
<<ύποπτοι>> φορτωνόταν σε πλοία και εκτοπίζονταν  σε στρατόπεδα κρατούµενων 
στην Αίγυπτο .    Η πρακτική αυτή περιέλαβε πολλές χιλιάδες άτοµα . Από την 
πλευρά του ΕΛΑΣ , η Πολιτοφυλακή και η ΟΠΛΑ προέβαιναν σε µαζικές συλλήψεις 
<<ύποπτων>> ειδικά όταν άρχισε η στρατολόγηση των δωσίλογων της Κατοχής στα 
νέα τάγµατα εθνοφυλακής .  

 
Σε αυτή τη διαδικασία των συλλήψεων η υπέρβαση των ορίων ήταν συχνή 

πρακτική . Πολλοί θανατώθηκαν µε συνοπτικές διαδικασίες . Οι µισητοί 
χωροφύλακες και τα στελέχη του κατοχικού κράτους αποτέλεσαν προτιµώµενα 
θύµατα σε µία <<εκ των υστέρων>> εκκαθάριση που όµως δεν πήρε την έκταση της 
αντίστοιχης στη Γαλλία ή στην Ιταλία . Ανάµεσα στους εκτελεσµένους υπήρχαν και 
διάσηµα πρόσωπα όπως η τραγωδός Ελένη Παπαδάκη που είχε δηµιουργήσει ισχυρές 
αντιπάθειες στην Κατοχή εξαιτίας των στενών σχέσεων µε τις κατοχικές κυβερνήσεις 
και Γερµανούς αξιωµατικούς-λόγος για τον οποίο διαγράφηκε από το Σωµατείο 
Ελλήνων Ηθοποιών στην απελευθέρωση . Άλλοι µεταφέρθηκαν ως όµηροι προς τη 
Βόρεια Ελλάδα , µεταφορά δύσκολη µέσα στο κρύο του χειµώνα . Από την άλλη 
πλευρά οι εκκαθαριστικές επιχειρήσεις των εθνοφυλακών στις εθνικές συνοικίες 
περιλάµβαναν πάντοτε σχεδόν συνοπτικές εκτελέσεις και <<εξαφανίσεις>> . Από την 
πλευρά της Αριστεράς υποστηριζόταν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των θυµάτων 
στον άµαχο πληθυσµό προκλήθηκαν από τους επίγειους, εναέριους και ναυτικούς 
βοµβαρδισµούς που , µερικές φορές-όταν για παράδειγµα προσπαθούσαν να 
σιγήσουν τα πυροβόλα του ΕΛΑΣ- έπαιρναν τυφλά καταστροφική διάσταση . Η 
αγριότητα των σχετικών σφαγών συνοδεύτηκε από τροµακτικές φήµες και 
φρικιαστικές περιγραφές που ήθελαν τη θανάτωση των θυµάτων να γίνεται µε 
ανοιγµένα κονσερβοκούτια . 
 
Συµπεράσµατα 
 

Είναι γνωστό ότι οι επιπτώσεις του πολέµου , πόσο µάλλον και της κατοχής 
µιας χώρας από µια άλλη , είναι ποικίλλες , πολυδιάστατες , επηρεάζουν τους 
ανθρώπους και το περιβάλλον . Ειδικότερα η κύρια παραγωγική δύναµη που είναι ο 
άνθρωπος υφίσταται τη βαρβαρότητα σε όλο της το µεγαλείο . Πείνα , φτώχεια , 
εξαθλίωση , έλλειψη αγαθών και χρηµάτων , αποµείωση της υπόστασής του , 
απαξίωση της προσωπικότητάς του , σύνθλιψη των ατοµικών , κοινωνικών και 
πολιτικών δικαιωµάτων του , αιχµαλωσίες , τραυµατισµούς και θανάτους . Αυτό το 
παζλ το έζησε η χώρα µας κατά τη γερµανική κατοχή µε τεράστιες οικονοµικές και 
κοινωνικές επιπτώσεις . 

 
Στην εργασία µας ξεπλέξαµε το κουβάρι από την περίοδο του µεσοπολέµου 

έως τα γεγονότα µετά την αποκατάσταση της ελευθερίας και τον αδελφοκτόνο 
πόλεµο που επακολούθησε . Παρακολουθήσαµε την ανάπτυξη της χώρας µας µετά 
την µικρασιατική καταστροφή , που παρά την χρεοκοπία του κράτους το 1932 βρήκε 
τις δυνάµεις να αναπτύξει την εγχώρια παραγωγή και τη βιοµηχανία και να καταστεί 
αυτάρκης στο µεγαλύτερο µέρος των αγαθών καλύπτοντας έτσι τις ανάγκες των 
πολιτών που ήταν επαυξηµένες , δεδοµένου ότι είχαν εγκατασταθεί επιπλέον 1,5 
εκατοµµύριο πρόσφυγές από τη Μικρά Ασία .  

 
Η δεινή οικονοµική κατάσταση στην περίοδο της κατοχής  είναι αναπόφευκτη 

, γιατί όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές είναι υπό την κυριαρχία των Γερµανών , οι 



οποίοι εξαθλιώνουν το ανθρώπινο δυναµικό , ιδιοποιούνται τις βιοµηχανίες και κάθε 
πλουτοπαραγωγικοί πηγή της Ελλάδας , µειώνοντας το εγχώριο προϊόν από τη µια 
µεριά και αξιοποιώντας το παραγόµενο για δικό τους όφελος . 

Και σαν να µην έφτανε αυτό προέβησαν σε δυο ακόµα ενέργειες που βύθισαν 
τη χώρα στην υπανάπτυξη , δηµιουργώντας τεράστια προβλήµατα , τα οποία µας 
ταλανίζουν µέχρι σήµερα . Αυτά ήταν ο δανεισµός και η υφαρπαγή του χρυσού . 
∆ηλαδή εξανάγκασαν το ελληνικό κράτος να δανείζεται για να χρηµατοδοτεί τη 
πολεµική µηχανή των Γερµανών που ήταν ο στρατός κατοχής . Τεράστια ποσά , 
δυσβάσταχτα για τους ώµους της πατρίδας µας . Συνέχισαν το τυχοδιωκτικό τους 
έργο µε τη υφαρπαγή µιας µεγάλης ποσότητας χρυσού .  

 
Το µεγάλο ζήτηµα για τη χώρας µας ήταν ότι µετά την απελευθέρωση , 

δαπανήσαµε άλλη µια τετραετία σε έναν εµφύλιο πόλεµο , ενώ θα έπρεπε να 
σχεδιάσουµε την παραγωγική ανασυγκρότηση και την οικονοµική ανάπτυξη , όπως 
έκαναν τα υπόλοιπα κράτη της Ευρώπης . Κραυγαλέα λάθη , λεονταρισµοί , πολιτικοί 
και στρατιωτικοί πειθήνια όργανα ξένων δυνάµεων , ενώ οριστικοποιήθηκε το 
µοίρασµα του κόσµου και οι σφαίρες επιρροής της ∆ύσης και της Ανατολής 
οδήγησαν τη χώρα στο µαρασµό , σε µια αδιέξοδη και κοστοβόρα κατάσταση , τόσο 
από άποψη ζώντων οργανισµών , όσο και από µέσων .   
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