Μαρία Καβάλα (Μεταδιδακτορική ερευνήτρια, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών, Α.Π.Θ.)
«Ελλείψεις και πείνα στη Θεσσαλονίκη της Γερμανικής Κατοχής. Πρακτικές επιβίωσης και η
σημασία τους»
Η παρουσίαση που ακολουθεί βασίζεται σε στοιχεία της διδακτορικής μου διατριβής
που είχε ως θέμα την κοινωνική και οικονομική ζωή στη Θεσσαλονίκη κατά τη Γερμανική Κατοχή
καθώς και σε νεότερα δεδομένα από τη συνέχιση της έρευνας σχετικά με το θέμα. Μπορούμε να
πούμε ότι εντάσσεται σε μία ευρύτερη ιστοριογραφική προσπάθεια των τελευταίων ετών να
ενταχθούν οι πόλεις ως επίκεντρο του ενδιαφέροντος, στην συζήτηση για την κατοχική περίοδο. Η
ιστορία της κατοχικής Θεσσαλονίκης παρουσιάζει μία σειρά από ιδιαιτερότητες συγκριτικά με την
Αθήνα που έχει μελετηθεί περισσότερο.1 Μία από αυτές ήταν η παραδοχή μεταπολεμικών
λογοτεχνικών και προφορικών μαρτυριών για την εποχή ότι η Θεσσαλονίκη δεν πείνασε, όπως η
Αθήνα. Πόσο κοντά στην πραγματικότητα ήταν αυτή η εντύπωση και γιατί υπήρχε; Τι συνέβη με
το ζήτημα των ελλείψεων στη Θεσσαλονίκη, ποια ήταν τα θύματα, πώς αντιμετωπίστηκαν τα
ζητήματα επιβίωσης τη στιγμή που τον καιρό του πολέμου ήταν μια πόλη με 80.000 απόρους και
δέχτηκε από 30.000 μέχρι 70.000 πρόσφυγες από Αν. Μακεδονία και Θράκη και ποιες θεσμικές ή
πολιτικές δυνάμεις ήρθαν να καλύψουν το κενό της κρατικής εξουσίας;
Το κεντρικό αρχειακό υλικό που εξετάσαμε για το ζήτημα των θανάτων, ήταν οι
ληξιαρχικές πράξεις θανάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης, σε συνδυασμό με αρχειακό υλικό από το
υπουργείο Εξωτερικών, το Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, το Κ.Ι.Θ. και το αρχείο της Ισραηλιτικής
Κοινότητας Θεσσαλονίκης με τους φακέλους για την ανασύσταση των παιδικών συσσιτίων
Ματανώθ. Τα μεθοδολογικά προβλήματα που προέκυψαν στην εξέταση ενός τέτοιου υλικού
ξεκινούσαν από τα κριτήρια με τα οποία κατατάσσουμε τα πιστοποιητικά μέχρι το αν δηλώνονταν
όλοι οι θάνατοι. Τελικά για την καταγραφή των θανάτων από υποσιτισμό θέσαμε ως κριτήριο τις
παρακάτω αιτίες θανάτου: καχεξία, ατροφία, ασιτία, υποσιτισμός, εξάντληση, αβιταμίνωση,
αδυναμία, πείνα. Σχετικά με το αν δηλώνονταν όλοι οι θάνατοι, μαρτυρίες δείχνουν ότι
δηλώνονταν οι περισσότεροι καθώς και στις περιπτώσεις που οι συγγενείς ήθελαν να κρατήσουν
το δελτίο του θανόντος, άφηναν το θύμα έξω από το νεκροταφείο, ώστε να ταφεί και να δηλωθεί ως
άγνωστος. Η σύγκριση με στοιχεία από διαφορετικές πηγές, όπως ο Ερυθρός Σταυρός ή το
Υπουργείο Εξωτερικών, ακόμη και αν είμαστε επιφυλακτικοί ως προς αυτά, και η επιβεβαίωση
κάποιων στοιχείων μέσω της σύγκρισης συμβάλει στην αξιοπιστία τους συνολικά και μπορεί να
μας βοηθήσει να έχουμε μία εικόνα πιο κοντά στην πραγματικότητα.
Για την έρευνά μας επικεντρωθήκαμε στο Δήμο Θεσσαλονίκης, που περιλάμβανε το
μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της πόλης την εποχή εκείνη, 226.147 άτομα σε ένα σύνολο
246.664 ατόμων του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης (Θεσσαλονίκη, Αμπελόκηποι,
Άγιος Παύλος, Νεάπολη, Σταυρούπολη, Συκιές).2 Μετρήσεις έγιναν για το 1940 και για τις 4
κατοχικές χρονιές, ωστόσο, καταλήξαμε να δούμε περισσότερο αναλυτικά τη χρονιά του 1942,
καθώς διαπιστώσαμε ότι παρουσίαζε συνολικό αριθμό θανάτων τετραπλάσιο του 1941, εξαπλάσιο
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γεωγραφικής θέσης, ότι είχε σημαντικό ποσοστό θυμάτων πολέμου στο σύνολο των απωλειών της χώρας, περίπου το
4,3%,1 γερμανική διοίκηση, σε αντίθεση με την υπόλοιπη Ελλάδα, η οποία ήταν υπό ιταλική και βουλγαρική διοίκηση,
που σήμαινε διαφοροποιήσεις ως προς την οικονομία της πόλης, τον έλεγχο, την καταστολή και τα αντίποινα για τον
πληθυσμό, πολύ υψηλό αριθμό των προσφύγων από Αν. Μακεδονία και Θράκη, και ο βουλγαρικός κίνδυνος που
απασχολούσε πολιτεία και κοινωνία στα χρόνια του Μεσοπολέμου, έγινε στο διάστημα της κατοχής μία
πραγματικότητα που επηρέασε τις εξελίξεις, καθώς, η οργανωμένη αντίσταση αλλά και η πολιτική των ελληνικών
αρχών στην πόλη και ευρύτερα στη Μακεδονία, συνδέθηκε άμεσα με αυτόν τον παράγοντα.
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του 1942 και παραπάνω από διπλάσιο από τις δύο επόμενες χρονιές, όταν η διαφορά του 1941 από
το 1940 ήταν μόνο κατά 1/3 περισσότεροι θάνατοι. Το ερώτημα που τέθηκε ήταν ποιες υπήρξαν οι
αιτίες που οδήγησαν σε έναν τόσο υψηλό αριθμό θανάτων τη συγκεκριμένη χρονιά. (πιν. 1.) Ήταν
μόνο η πείνα, και αν ναι, γιατί η κυρίαρχη αντίληψη ήταν διαφορετική;

Πίνακας 1.
Συνολικό αριθμός θανάτων ανά έτος 1940-1944
Χρονιά
1940
1941
1942
1943
1944

Θάνατοι
Θεσσαλονίκη
1.330
1.996
8.190
3.284
2.496

Θάνατοι
Αθήνα
14.417
28.509
45.639
14.120
15.582

* Πηγή: Ληξιαρχείο Δήμου Θεσσαλονίκης, Βιβλία θανάτων Α΄- Π΄, 1942.
** Ευγενία Μπουρνόβα, «Θάνατοι από πείνα. Η Αθήνα το χειμώνα του 1941 - 1942», Αρχειοτάξιο,
τ. 7, Μάιος 2005, σ. 53.
Θύματα από την πείνα
Η βία που άσκησαν οι κατοχικές δυνάμεις δεν είχαν να κάνουν μόνο με μαζικές
εκτελέσεις, φυλακίσεις και βασανιστήρια αλλά και με την πλήρη αποδιοργάνωση της ελληνικής
οικονομίας. Παρά τις διεθνείς συνθήκες που είχαν υπογράψει, που τους υποχρέωναν να συντηρούν
τα στρατεύματά τους με δικούς τους πόρους, οι Γερμανοί με το που έφθασαν στη χώρα
οικειοποιήθηκαν τρόφιμα και άλλα αγαθά από τις αποθήκες καθώς και τα συναλλαγματικά
αποθέματα των τραπεζών επιταχύνοντας έτσι τον πληθωρισμό.3 Αυτή η πολιτική οικειοποίησης, σε
μια ήδη ταλαιπωρημένη από τον πόλεμο κοινωνία και οικονομία εδραίωνε την πεποίθηση τόσο
στους αστούς όσο και στους αγρότες ότι οι μηχανισμοί εργάζονταν αποκλειστικά για λογαριασμό
των κατακτητών. Όπως στις άλλες πόλεις,4 έτσι και στη Θεσσαλονίκη έμποροι και ιδιώτες έκρυβαν
προϊόντα κάθε είδους, τόσο τρόφιμα όσο και ρούχα, υφάσματα, ψιλικά, με το σκεπτικό να τα
πωλήσουν αργότερα σε υψηλότερες τιμές.5 Αντιστοίχως, η πολιτική οικειοποίησης έκανε τους
αγρότες να διστάζουν να φέρουν τη σοδειά τους στην αγορά. Έτσι, ενώ πέρα από τις επιτάξεις των
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αποθεμάτων δεν έγιναν επιτάξεις στη νέα σοδειά το 1941 και το 1942, 6 υπήρχε έλλειψη αλεύρων
και ψωμιού. Την έλλειψη των αγαθών στις πόλεις, που ήταν μακριά από παραγωγικές ζώνες, όπως
η Αθήνα ή τα νησιά, επέτειναν και τα σοβαρά προβλήματα στις μεταφορές, χερσαίες και
θαλάσσιες, καθώς δεν επέτρεπαν τα μικρά ποσοστά καρπών που παρέδιδαν οι αγρότες στους
δημόσιους οργανισμούς να μεταφερθούν εκεί. Επιπλέον, τη στιγμή που η χώρα ήταν εξαρτημένη
από τις εισαγωγές σιτηρών και άλλων προϊόντων, ο συμμαχικός αποκλεισμός έπαιξε έναν από τους
σημαντικότερους ρόλους στις ελλείψεις καθώς δεν επέτρεπε τον ανεφοδιασμό για κανένα είδος,
ιδιαίτερα των σιτηρών και η αξία που δινόταν στην πολεμική του σημασία καθιστούσε κάθε
προσπάθεια επίλυσης του προβλήματος δύσκολη. Οι ελλείψεις τροφίμων παρουσιάστηκαν από τις
πρώτες μέρες της Κατοχής. Οι τρεις μορφές εξουσίας, εξόριστη κυβέρνηση μαζί με τη Μ.
Βρετανία, αρχές Κατοχής και κυβέρνηση Τσολάκογλου δεν έδειχναν να δραστηριοποιούνται,
τουλάχιστο στο βαθμό που απαιτούσε η οξύτητα της κατάστασης. Οι Γερμανοί, ως πρωταρχική και
κύρια αιτία του κακού, αλλά και οι σύμμαχοι ήταν υπεύθυνοι για την έλλειψη αγαθών και την πείνα
που έπληξε τη χώρα.
Το κόστος του λιμού σε ανθρώπινες ζωές σε όλη την Ελλάδα για το διάστημα της Κατοχής
είναι πολύ δύσκολο να προσδιοριστεί. Σύμφωνα με παλαιότερες έρευνες υπολογίστηκε στο επίπεδο
των 300.000 σε όλη τη χώρα.7 Ωστόσο πιο πρόσφατες έρευνες στα βιβλία θανάτων των
Ληξιαρχείων κατά τόπους περιοχών και ιδιαίτερα της Αθηνάς και του Πειραιά μας δίνουν πιο
ακριβή στοιχεία. Φαίνεται για την Αθήνα ότι περισσότεροι από 30.000 θάνατοι από ένα σύνολο
67.334 θανάτων όλη την περίοδο 1940 – 1945 σημειώθηκαν τα έτη 1941 – 1942. Υπήρχε μια
κορύφωση των θανάτων τους τελευταίους μήνες του 1941 και τους πρώτους του 1942 και η
αύξηση αυτή οφειλόταν στην πείνα. Αντίστοιχα στο Δήμο Πειραιά από το Νοέμβριο του 1941 ως
το Μάρτιο του 1942 σημειώθηκε το 26,97% όλων των θανάτων της περιόδου 1940 – 1945.8
Παρόμοια καταγράφεται ότι στην Αθήνα έχουμε το 1940 14.417 θανάτους, το 1941 28.509, το
1942 45.639, το 1943 14.120, το 1944 17.994 και το 1945 15.582.9 Η εντυπωσιακή αύξηση της
θνησιμότητας το 1941 και ιδιαίτερα το 1942 είχε ως κύρια αιτία την πείνα.10
Εκτιμήσεις της εποχής ή λίγο μεταγενέστερες δεν συμφωνούν ακριβώς με τις πιο πρόσφατες
έρευνες, ωστόσο, από όλες τις προσεγγίσεις προκύπτει ο μεγάλος αριθμός θανάτων το χειμώνα του
1941 – 1942 για την Αθήνα, τον Πειραιά αλλά και τα νησιά, όπου ο μηνιαίος αριθμός θανάτων
ήταν έξι φορές μεγαλύτερος του προπολεμικού.11
Για τη Θεσσαλονίκη το πρόβλημα φαίνεται να έλαβε διαστάσεις από τον Ιανουάριο και
Φεβρουάριο μέχρι τον Ιούλιο του 1942. Σύμφωνα με τις καταγραφές στο Ληξιαρχείο, τη χρονιά
αυτή σημειώθηκαν 1.785 θάνατοι από πείνα και εξάντληση. Τα στοιχεία του Υπουργείου
Εξωτερικών δίνουν έναν αριθμό 2.292 θανάτων από πείνα και εξάντληση για το ίδιο διάστημα,
στον οποίο, ωστόσο, πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και περιοχές εκτός του Δήμου Θεσσαλονίκης.
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Επιπλέον, συγκρίνοντας με στοιχεία του Ερυθρού Σταυρού που μας παραθέτει άλλη μελέτη,
διαπιστώνουμε μία σημαντική απόκλιση τον Ιανουάριο 1942, όπου οι δηλωμένοι θάνατοι από πείνα
σύμφωνα με το Ληξιαρχείο είναι 67 ενώ το σύνολο των θανάτων για το συγκεκριμένο μήνα
σύμφωνα με στοιχεία του Ερυθρού Σταυρού είναι πάνω από 700. Για τους υπόλοιπους μήνες τα
στοιχεία είναι παρόμοια. Η απόκλιση του Ιανουαρίου, ίσως, να οφείλεται σε θανάτους προσφύγων
από Αν. Μακεδονία και Θράκη, (το Σεπτέμβριο του 1941 είχαν προηγηθεί τα γεγονότα στο Δοξάτο
της Δράμας και τα φοβερά αντίποινα) – φαινόμενο που σταμάτησε όταν οργανώθηκε περισσότερο
η κατάσταση για τους πρόσφυγες. Ακόμη μπορεί να οφείλεται σε θανάτους διερχόμενων
στρατιωτών που δεν μπόρεσαν να φύγουν από την πόλη, θάνατοι που δεν δηλώθηκαν στο
ληξιαρχείο αλλά καταγράφηκαν από τον Ερυθρό Σταυρό, και στην καταγραφή θανάτων από την
ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο από το Δήμο. Ο αριθμός θανάτων, αν ληφθεί
υπόψη η διαφορά με τον Ερυθρό Σταυρό διαμορφώνεται στους 2.418, αριθμός κοντά σε αυτόν του
Υπουργείου Εξωτερικών, και αλλάζει, ιδιαίτερα ως προς τον Ιανουάριο.12 Επομένως, οι θάνατοι
από πείνα κυμάνθηκαν ανάμεσα στους 1800 με 2.400 για το 1942.
Πίνακας 2.
Μηνιαίοι αριθμοί θανάτων από πείνα και εξάντληση
διά το σύνολον της περιοχής της πόλεως Θεσσαλονίκης.
Έτος
Μήνας
Θάνατοι
1942

Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
Απρίλιος
Μάιος
Ιούνιος
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέμβριος
Οκτώβριος
Νοέμβριος
Δεκέμβριος

67
184
297
274
172
129
124
110
103
106
114
105
Σύνολο 1.785
Πηγή: Ληξιαρχείο Δήμου Θεσσαλονίκης, Βιβλία θανάτων Α΄- Π΄, 1942.

Σύμφωνα με τον αριθμό θανάτων του ληξιαρχείου, οι θάνατοι, από πείνα και εξάντληση
αποτελούσαν ένα ποσοστό 21,8% των συνολικών θανάτων της χρονιάς, το οποίο είναι ιδιαίτερα
υψηλό,13 αφήνει όμως ακόμη ανοιχτά τα ερωτήματα σχετικά με τον συνολικό υψηλό αριθμό
θανάτων, τα οποία θα εξετάσουμε στη συνέχεια. Ας παραμείνουμε στον αριθμό θανάτων από
υποσιτισμό.
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University Studies, Κέμπριτζ 2006, σ. 162, πίν. 9.1.
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Το 1941 σημειώθηκαν 1.996 θάνατοι, το 1943, 3.284 και το 1944, 2.496, Ληξιαρχείο Δήμου Θεσσαλονίκης, Βιβλία

Α΄- Δ΄, 1941, Βιβλία Π΄, 1942 -1943, και Α΄- Στ΄, 1943, Βιβλία Α΄- Ε΄, 1944.
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Παρατηρούμε ότι ο θάνατοι από υποσιτισμό κορυφώνονται λίγο αργότερα από ό,τι στην
Αθήνα, από το Φεβρουάριο μέχρι τον Ιούλιο και ιδιαίτερα κατά το Μάρτιο και τον Απρίλιο, κάτι
που επιβεβαιώνεται και από μία σειρά μαρτυριών. Το φαινόμενο μπορεί να εξηγηθεί από το
γεγονός ότι, ενώ είχαν αρχίσει από το Μάρτιο του 1942 οι αποστολές τροφίμων στην Ελλάδα, στη
Θεσσαλονίκη έφτασαν με σημαντική καθυστέρηση και επειδή τέθηκε σε προτεραιότητα η Αθήνα,
λόγω της οξύτητας του προβλήματος εκεί, αλλά και λόγω των δυσκολιών στις μεταφορές προς την
υπόλοιπη Ελλάδα. Η ένταση των εκκλήσεων από το δήμαρχο Κωνσταντίνο Μερκουρίου προς τον
Αλέξανδρο Ζάννα (υπεύθυνο του Ερυθρού Σταυρού) στην Αθήνα, προκειμένου να καταβάλει κάθε
προσπάθεια για την αποστολή τροφίμων και η συγκρότηση, στα μέσα Απριλίου επιτροπής από
εκπροσώπους οργανώσεων (Ανάπηροι Πολέμου Μακεδονίας, Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών
Βορείου Ελλάδος, Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, Ένωση Τραυματιών Μακεδονίας, Εθνική
Συνομοσπονδία Εργατών, Πρόεδρος Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου) για τα ζητήματα επισιτισμού, η
οποία κατέβηκε στην Αθήνα,14 αποδεικνύει την κρισιμότητα της κατάστασης το συγκεκριμένο
διάστημα.
Βέβαια, οι εκθέσεις του Υπουργείου Εξωτερικών της εξόριστης κυβέρνησης υποστήριζαν
ότι υπήρχε σχετική επάρκεια τροφίμων στην πόλη, αναγνωρίζοντας μόνο την έλλειψη ψωμιού –
ωστόσο, οι ίδιοι ήταν αρκετά μακριά, για να γνωρίζουν με λεπτομέρειες την κατάσταση. Την ίδια
στιγμή, οι Γερμανοί δεν επέτρεπαν τη μεταφορά κρέατος, λαχανικών και οπωρικών από τη
Θεσσαλονίκη στην Αθήνα15 καθώς και δημητριακών τον Ιούλιο του 1942,16 πιθανότατα γιατί οι
ελλείψεις δυσκόλευαν την κατάσταση κυρίως για τους ίδιους. Τελικά, το Μάιο υπήρξε
ανταπόκριση στις εκκλήσεις των τοπικών αρχόντων και στάλθηκε αλεύρι στην πόλη. Ωστόσο,
μέχρι το Σεπτέμβριο τα προβλήματα παρέμεναν και ο δήμαρχος επανερχόταν με επιστολή προς τον
Ερυθρό Σταυρό τόσο για την αποστολή τροφίμων όσο και φαρμάκων, καθώς το πολύ σοβαρό
πρόβλημα που είχε ανακύψει από τον Αύγουστο ήταν αυτό της ελονοσίας, όπως, άλλωστε, μας
δείχνουν παρακάτω και οι αριθμοί.17 Από τον Αύγουστο και μέχρι το Δεκέμβριο του 1942,
σταθεροποιήθηκε ο αριθμός των θυμάτων από πείνα, καθώς άρχισαν να έρχονται τρόφιμα στην
πόλη. Ωστόσο, ποιοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι που χάθηκαν από την πείνα;
Η κατά φύλο και ηλικία κατανομή των θανάτων της πείνας
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Κ.Ι.Θ., Γενικό αρχείο Δήμου Θεσσαλονίκης, φ. 1, υποφ. 5, Επισιτισμός της πόλης. Αλληλογραφία με Ερυθρό
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Ι.Α.Υ.Ε., 1941, Νοέμ., Κυβέρνησις Λονδίνου, φ. 8, υποφ. 1, Α/1/20, Εκθέσεις και πληροφορίες για την κατάσταση

στην Ελλάδα πρεσβειών εξωτερικού. «Δελτίον πληροφοριών εξ Ελλάδος ληφθεισών εκ λεπτομερούς ανακρίσεως
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γενικό πρόξενο Αλεξανδρείας, Κ. Βάλτη, προς την Κυβέρνηση Λονδίνου, 16 Σεπτ. 1941. Επίσης, άρθρο Harold Denny,
«Nazi Units loot Greece to limit», New York Times, 19 Οκτ. 1941, «Nazis is Greece famine makers», ό.π., 20 Οκτ.
1941, κ.ά.
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Ι.Α.Υ.Ε., 1941 - 1944, Κυβέρνηση Λονδίνου, φακ. 8, Προβλήματα επισιτισμού στην Ελλάδα. Αφίξεις προσφύγων

στην Τουρκία. Ο πρέσβης Ρ. Ραφαήλ της Άγκυρας προς επί των Εξωτερικών Β Υπουργείο. Διαβιβάζει σημείωμα του
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ύστερα από την άφιξη του «Τουμπλού Πινάρ», Ιούλιος 1942.
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Αναλύοντας τον αριθμό θανάτων επισημαίνουμε καταρχάς ότι πεθαίνουν περισσότεροι
άντρες από ό,τι γυναίκες. Το 27,8% είναι γυναίκες και το υπόλοιπο 72,2% άντρες.18 Η διαφορά
αυτή ανάμεσα στα δύο φύλα παρατηρήθηκε τόσο στην Αθήνα όσο και στα νησιά από όπου
αναλύθηκαν τα δημογραφικά στοιχεία της πείνας.19 Το φαινόμενο τόσο γενικότερα αλλά και για τη
Θεσσαλονίκη ιδιαίτερα, όπου η πείνα έπληξε κυρίως ανθρώπους από τα κατώτερα κοινωνικά
στρώματα, όπως θα δούμε στη συνέχεια, μπορεί να εξηγηθεί πιθανότατα από το γεγονός ότι οι
γυναίκες ήταν λιγότερο εκτεθειμένες στις ταλαιπωρίες της εξωτερικής εργασίας και της
αναζήτησης τροφής για όλη την οικογένεια σε αντίθεση με τους άντρες,20 ενώ η «έννοια απόβλητος
της κοινωνίας ήταν εκείνο τον καιρό περισσότερο συνυφασμένη με τους άντρες παρά με τις
γυναίκες».21 Πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι η αυξημένη ανδρική θνησιμότητα δεν αποτελεί
ιδιαιτερότητα για το κατοχικό διάστημα. Γενικότερες δημογραφικές μελέτες επισημαίνουν ότι το
φαινόμενο της αυξημένης ανδρικής θνησιμότητας σε σχέση με τη γυναικεία στα αστικά κέντρα
παρατηρείται σχεδόν σε όλες τις χώρες του κόσμου κατά τον 20ό αιώνα και γίνεται περισσότερο
έκδηλο στις αναπτυγμένες οικονομικά, για κοινωνικούς λόγους παρόμοιους με τους παραπάνω.22
Σε σχέση με την ηλικία, παρατηρούμε ότι παρουσιάζεται υψηλό ποσοστό θανάτων στα
βρέφη (4,9 %), μέχρι ενός έτους ενώ και τα παιδιά είναι λίγο πιο ευάλωτα μέχρι 2 ετών. Αντίθετα
στη συνέχεια είναι πολύ μικρά τα ποσοστά θανάτων παιδιών στο συνολικό πληθυσμό, τα οποία
μάλλον κατάφεραν να προστατευτούν καλύτερα, όπως θα δούμε και στη συνέχεια. Η βρεφική
θνησιμότητα εξηγείται από την έλλειψη του βασικού είδους διατροφής για τη βρεφική ηλικία, του
γάλακτος, και του μητρικού, αλλά και από το γεγονός γενικότερα ότι η βρεφική θνησιμότητα κατά
την εποχή που εξετάζουμε ήταν ιδιαίτερα υψηλή, οπότε μία έκτακτη συνθήκη επιδείνωνε την
κατάσταση.23 Το 33,6 % ήταν ενήλικες από 50 έως 85 ετών, με υψηλότερη συχνότητα θανάτων
στις ηλικίες των 50, 65, 70 και με μία κορύφωση στην ηλικία των 60, η οποία δεν είναι ακόμη
εύκολο να εξηγηθεί. (σχ. 1) Είναι πιθανό να ανήκουν στο ποσοστό των αγνώστων, όπου η ηλικία
σημειωνόταν κατά προσέγγιση. Τα θύματα επομένως της πείνας ήταν άνθρωποι ηλικιακά
ευάλωτοι, βρέφη, πολύ μικρά παιδιά και ηλικιωμένοι .
Στην παρούσα φάση δεν προχωρήσαμε σε περισσότερη ανάλυση για το φύλο και την ηλικία
των θυμάτων αλλά επιχειρήσαμε να δούμε ποιοι ήταν κοινωνικά οι άνθρωποι που χάθηκαν.
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Ληξιαρχείο Δήμου Θεσσαλονίκης, Βιβλία θανάτων Α΄- Π΄, 1942.
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Χρήστος Λούκος, «Η πείνα στην Κατοχή. Δημογραφικές και κοινωνικές διαστάσεις», Ιστορία της Ελλάδας του 20ού

αι… ό.π., τ. γ2, σ. 233 - 234, 241 - 242, 247 - 248., Hionidou,, ό.π., σ. 165, Μπουρνόβα, ό.π., σ. 63.
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Βλ. και Λούκος, ό.π, σ. 234.
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Μαργαρίτης, Από την ήττα στην εξέγερση, Εκδόσεις Ο Πολίτης, Αθήνα 1993, σ. 85.
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ΙΑΕΝ/ΓΓΝΓ, Αθήνα 2008, σ. 88.
23

Το 1938 οι θάνατοι βρεφών μέχρι ενός έτους στην Ελλάδα άγγιζαν τις 18.345 σε ένα μέσο αριθμό συνολικών
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Σχήμα 1. Συχνότητα θανάτων ανά ηλικία.
Κοινωνική – επαγγελματική κατανομή των θανόντων από πείνα
Προχωρώντας σε μια κοινωνική κατανομή του αριθμού των θανάτων εξετάζουμε το
επάγγελμα των ανθρώπων που χάθηκαν και παρατηρούμε ότι το 21,6% ήταν γυναίκες που δήλωναν
ως επάγγελμα οικιακά, το 15,7%, δεν δήλωνε επάγγελμα, από το οποίο, όμως, το 10% ήταν παιδιά
από 0 -14 χρόνων, ενώ για το υπόλοιπο 6% δεν αναγραφόταν επάγγελμα. (πιν. 2).
Πίνακας 2.
Κατανομή θανάτων από πείνα σύμφωνα με το επάγγελμα.
Επάγγελμα
Συχνότητα
Ποσοστό
Οικιακά

385

21,6

Δεν δηλώνεται

281

15,7

Άεργος

261

14,6

Εργάτης

218

12,2

Κατάδ. - Τρ.Φρ.

136

7,6

Αχθοφόρος

101

5,7

Τεχν. Επαγ.

97

5,4
7

Μικροεπ.-Μαγ.

93

5,2

Άνεργος

50

2,8

Δημ. Υπαλ.

27

1,5

Μικροπωλητής

23

1,3

Υπάλληλος

23

1,3

Ειδικά επαγ.

17

1,0

Ελευθ. Επ.

16

0,9

Δημοτ. Υπαλ.

15

0,8

Άστεγος

14

0,8

Αγρότης

12

0,7

Έμπορος

8

0,4

Συνταξιούχος

2

0,1

Μαθητής

3

0,2

Τρόφιμος γηρ.

3

0,2

1.785

100

Σύνολο

Το 14,6% ήταν άεργοι, το 12,2% εργάτες, το 11,1% αχθοφόροι και σε διάφορα τεχνικά
επαγγέλματα, ενώ το 7,6% ήταν κατάδικοι ή τρόφιμοι του φρενοκομείου, όπου, καθώς
πληροφορούμαστε και από μαρτυρίες, το δύσκολο διάστημα του χειμώνα και της άνοιξης του 1941
– 1942 η κατάσταση ήταν ιδιαίτερα δύσκολη,24 ενώ οι έγκλειστοι δεν είχαν τη δυνατότητα
αναζήτησης τροφής αλλού και επιπλεόν ήταν και κοινωνικά αποκλεισμένοι. Δεν έγινε το ίδιο με
τους ανθρώπους σε γηροκομεία, πιθανότατα λόγω των συγγενικών του δικτύων. Υπάρχει ένα
υψηλό ποσοστό όπου δεν δηλωνόταν επάγγελμα που ανήκει κυρίως στους νεκρούς αγνώστων
στοιχείων. Παραπάνω από το 40%, λοιπόν, των θυμάτων του υποσιτισμού ανήκε στα φτωχότερα
στρώματα. Λιγότερα ήταν τα θύματα ανάμεσα στους δημόσιους, ιδιωτικούς και δημοτικούς
υπαλλήλους, τους μικροπωλητές, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους άστεγους και τους αγρότες
και ελάχιστα σε συνταξιούχους και μαθητές, καθώς, όπως θα δούμε γι’ αυτές τις επαγγελματικές
και κοινωνικές κατηγορίες, ήταν πιο εύκολη η πρόσβαση σε οργανωμένα συσσίτια ή σε
συνεταιρισμούς.
Κοινωνική ανάλυση των θανάτων από πείνα
Πίνακας 3.
Κατανομή θανάτων από πείνα σύμφωνα με την εθνότητα
Συχνότητα
Ποσοστό
Μη Εβραίος
24

895

50,1

Καφταντζής, Το ναζιστικό στρατόπεδο Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης 1941 – 1944, όπως το έζησε και το περιγράφει στο

ημερολόγιό του ένας όμηρος, ο Λεωνίδας Γιασημακόπουλος (αριθμός μητρώου φυλακής 4436), Παρατηρητής,
Θεσσαλονίκη 1999, σ. 32.
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Εβραίος

773

43,3

Δεν δηλώνεται

117

6,6

1.785

100

Σύνολο

Για τη Θεσσαλονίκη που το 1/5 της πόλης ήταν εβραϊκός πληθυσμός ένα σημαντικό
ερώτημα αφορούσε στη συμμετοχή του εβραϊκού στοιχείου στα θύματα. Ανιχνεύοντας την
εθνότητα των θυμάτων, διαπιστώνουμε ότι το 43,3%, δηλαδή λίγο λιγότεροι από τους μισούς
ανθρώπους που χάθηκαν από πείνα, ήταν Εβραίοι από Θεσσαλονίκη, κάτοικοι κυρίως του Ρεζί
Βαρδάρ και εργάτες ή αχθοφόροι, με μία δύο εξαιρέσεις, που ήταν Εβραίοι πρόσφυγες των
βουλγαροκρατούμενων περιοχών. (πιν. 3) Το αποτέλεσμα αυτό σχετιζόταν με το γεγονός ότι ένα
μεγάλο ποσοστό των απόρων της πόλης ήταν Εβραίοι. Το 50% του πληθυσμού ανήκε στα μεσαία
και κατώτερα κοινωνικά στρώματα με το 25% να ανήκει στους πολύ φτωχούς.25
Διερευνώντας, αντίστοιχα, τον τόπο καταγωγής των θυμάτων προκύπτει ότι ένα 12,3% ήταν
πρόσφυγες του 1922, από τους οποίους ένα μεγάλο ποσοστό ήταν άποροι ή σε κακή οικονομική
κατάσταση, και έτσι κατέληγαν εύκολα θύματα του υποσιτισμού· ένα 8,8% ήταν οι νέοι πρόσφυγες
από τις βουλγαροκρατούμενες περιοχές· το 56,4% ήταν άνθρωποι από Θεσσαλονίκη από τους
οποίους, όμως, οι περισσότεροι ήταν Εβραίοι, όπως είδαμε· το 10,4% ήταν άνθρωποι που ζούσαν
στη Θεσσαλονίκη και είχαν καταγωγή από αλλού, ενώ ένα 3,8% ήταν από άλλες περιοχές και
φαίνεται ότι είχαν βρεθεί στην πόλη περιστασιακά. (πιν. 4) Στους τελευταίους ενδεχομένως πρέπει
να συμπεριληφθούν και στρατιώτες που είχαν εγκλωβιστεί στην πόλη, ύστερα από την επιστροφή
τους από το μέτωπο.
Πίνακας 4.
Κατανομή θανάτων από πείνα σύμφωνα με την καταγωγή.
Συχνότητα
Ποσοστό
Θεσσαλονίκη
Πρόσφυγες Παλ.
Υπόλ. Ελλάδα
Αν. Μακ. Θράκη
Δεν δηλώνεται
Από αλλού
Σύνολο

1007
219
186
157
148
68
1.785

56,4
12,3
10,4
8,8
8,3
3,8
100

Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι τα θύματα του λιμού στη Θεσσαλονίκη ανήκαν στα
φτωχότερα στρώματα, τους ηλικιωμένους και τα βρέφη, στους άντρες και λιγότερο στις γυναίκες.
Το υψηλότερο ποσοστό ανήκε στους φτωχούς Εβραίους του Ρεζί Βαρδάρ που ζούσαν σχετικά
απομονωμένοι τόσο από τους χριστιανούς όσο και από τα ανώτερα κοινωνικά στρώματα του
εβραϊκού πληθυσμού. Μετά τον εβραϊκό πληθυσμό επλήγησαν σημαντικά οι πρόσφυγες του 1922
που ζούσαν σε παραπήγματα στους ανατολικούς και δυτικούς συνοικισμούς της πόλης και κατά
ένα μικρότερο ποσοστό οι πρόσφυγες από Αν. Μακεδονία και Θράκη, που σχετικά σύντομα μετά
τον ερχομό τους εντάχθηκαν σε συσσίτια και κοινωνική προστασία. Σημαντικό ήταν το ποσοστό
των ανθρώπων που δεν ήταν από την πόλη ή δεν δηλωνόταν από πού είναι, στοιχείο που δείχνει ότι
25

Μαρία Καβάλα, «Οικονομική απογραφή των Εβραίων της Θεσσαλονίκης την 1η Μαρτίου 1943: Πόσο πλούσιοι ήταν

οι Εβραίοι της πόλης;», υπό δημοσίευση στον τόμο για τη διημερίδα «Η οικονομία της Κατοχής και η τύχη των
εβραϊκών περιουσιών» που οργανώθηκε από την Ομάδα για τη Μελέτη της Ιστορίας των Εβραίων της Ελλάδας και το
Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ., στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη, Μάιος 2009.
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ενδεχομένως να μην ήταν κοινωνικά δικτυωμένοι στην πόλη. Επομένως τα θύματα του
υποσιτισμού στο Δήμο Θεσσαλονίκης το 1942 άγγιζαν περίπου το 1%, όταν το αντίστοιχο ποσοστό
την ίδια περίοδο για το Δήμο Αθήνας ήταν 6%. Αναλογικά ήταν σαφώς λιγότερα, ωστόσο στη
Θεσσαλονίκη ήταν πολλά τα θύματα από τις ασθένειες της εποχής. Ίσως το γεγονός ότι τα θύματα
των ασθενειών πέθαιναν στα σπίτια τους ή σε ιατρικούς χώρους εξηγεί ως ένα βαθμό το ότι δεν
συνδέθηκαν άμεσα με την πείνα και το θάνατο στους δρόμους από αυτήν, όπως στην Αθήνα.
2. Θύματα από τις ασθένειες
Εκτός από την πείνα τους ανθρώπους ταλαιπωρούσαν ιδιαίτερα και οι ασθένειες, καθώς ο
παρατεταμένος υποσιτισμός και η βιολογική εξασθένηση του αστικού πληθυσμού ευνοούσε την
ανάπτυξή τους. Βασικό αρχειακό υλικό και σε αυτό το κομμάτι της έρευνας ήταν το Ληξιαρχείο
του Δήμου Θεσσαλονίκης, ωστόσο στην περίπτωση αυτής της καταμέτρησης δεν μπόρεσε να γίνει
και ποιοτική καταγραφή των στοιχείων λόγω τεχνικών δυσκολιών την περίοδο εκείνη στο
ληξιαρχείο του Δήμου. Παλαιότερες καταμετρήσεις έδειξαν ότι στην υποβαθμισμένη προσφυγική
περιοχή της Τούμπας, το 1942 οι θάνατοι από ελονοσία ήταν 206 σε σύνολο 1.500 θανάτων από
ασθένειες. Επομένως, μπορούμε λογικά να υποθέσουμε ότι και στην περίπτωση των ασθενειών, τα
θύματα ανήκαν στα κατώτερα κοινωνικά στρώματα, που ήταν περισσότερο εξασθενημένα από την
πείνα και δεν είχαν δυνατότητα πρόσβασης στα κατάλληλα φάρμακα.
Για το 1942, τα ημερήσια δελτία της Γενικής Διοίκησης Μακεδονίας ανέφεραν διάφορα
κρούσματα ασθενειών και σε κάποιες περιπτώσεις και τους θανάτους από αυτά. 26 Τα στοιχεία δεν
είναι πλήρη για όλους τους μήνες, ωστόσο, μπορούμε να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα
για τη συχνότητά τους, αν τα συνδυάσουμε με τους αριθμούς θανάτων από το Ληξιαρχείο, το 1942,
τη χρονιά που υπήρξαν και τα μεγάλα προβλήματα επισιτισμού. Σύμφωνα με τα στοιχεία, φαίνεται
να παρουσιάστηκε μία έξαρση ελονοσίας, καθώς τα θανατηφόρα κρούσματα για το Δήμο
Θεσσαλονίκης το 1942 έφτασαν τα 934.27 Ακολουθούσαν σε αριθμό θανάτων η φυματίωση με 461
θανάτους παρότι τα δηλωμένα περιστατικά ήταν πολύ λιγότερα, κάτι, ωστόσο, που επισημαίνεται
και σε προφορικές μαρτυρίες,28 ενώ οι φυματικοί που βρίσκονταν στο σανατόριο Ασβεστοχωρίου
είχαν αφεθεί στην κυριολεξία στην τύχη τους∙ αν είχαν δικούς τους ανθρώπους να τους βοηθήσουν
ιδιαίτερα ως προς το ζήτημα της διατροφής, μπορεί να κατάφερναν να ξεπεράσουν το πρόβλημά
τους, διαφορετικά, πέθαιναν.29 Επίσης, ήταν συχνοί ο κοιλιακός τύφος, που σχετιζόταν με την κακή
ή και ανύπαρκτη διατροφή, με 118 θανάτους σε 559 κρούσματα, 30 ο εξανθηματικός τύφος, ο
26

Κοιλιακός τύφος: 559, ελονοσία: 50, εξανθηματικός τύφος: 37, φυματίωση: 24, παράτυφος: 24, διφθερίτιδα: 23.

Ι.Α.Υ.Ε., 1942, Κατοχική Κυβέρνηση, φ. 2. «Δελτία Πληροφοριών Γεν. Διοικήσεως Μακεδονίας». Πρόκειται για
καταγραφή των κρουσμάτων και όχι των θανάτων από τις ασθένειες.
27

Ληξιαρχείο Δήμου Θεσσαλονίκης, Βιβλία θανάτων Α΄- Π΄ , 1942.

28

Συνέντευξη με κ. Κωνσταντίνο Παρίση, 30 Νοεμβρίου 2001.

29

Κ.Ι.Θ., Αρχειακή Συλλογή Τάκης Γερμανός, φ. 4, υποφ. 3, επιστολή 9 Μαΐου 1942: «Όλη η παρέα είναι πολύ καλά.

Οργανώνουμε εκδρομές εκ περιτροπής στο Ασβεστοχώρι για να κρατάμε συντροφιά στη Νία, η οποία έβαλε ½ οκά».
Η συγκεκριμένη φίλη της παρέας που αλληλογραφεί συνέρχεται λίγους μήνες αργότερα, όπως διαβάζουμε σε άλλη
επιστολή, βλ. ό.π., επιστολή 14 Αυγ. 1942. Ωστόσο σε άλλα κείμενα για το σανατόριο διαβάζουμε «[...] Ζούσαν τότε –
πέθαιναν καλύτερα – κάτω από φοβερές συνθήκες. Τουρτούριζαν τον χειμώνα αποκλεισμένοι από τα χιόνια, δίχως
θέρμανση, με τα τζάμια των θαλάμων σπασμένα, έτρωγαν ρεβίθια ή κουκιά παραγεμισμένα με μπαμπόγερους, χωρίς
ψωμί και δίχως λάδι, έφτυναν λεκάνες αίμα χωρίς να μπορεί κανείς να τους βοηθήσει, γιατί το σανατόριο δεν είχε
αιμοστατικά ή άλλα φάρμακα στις αρχές της Κατοχής προπάντων», πρβλ. Σωτήρης Πατατζής, Ματωμένα χρόνια,
Εστία, Αθήνα 1978, σ. 143.
30

Κοιλιακός τύφος (= τυφοειδής πυρετός). Λοιμώδης αρρώστια, κολλητική και συχνά επιδημική, που προκαλείται από

βακτηρίδιο και χαρακτηρίζεται από πυρετό, νευρικές και εντερικές διαταραχές. Εμμ. Κριαρά, Λεξικό της Σύγχρονης
Ελληνικής Δημοτικής Γλώσσας, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1995, σ. 1.392.
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παράτυφος και η διφθερίτιδα. Επομένως περίπου 1.500 ήταν τα θύματα από ασθένειες το 1942,
ελαφρώς λιγότερα από τα θύματα από ασιτία.
Η ελονοσία που ήταν μια «παραδοσιακή» ασθένεια για τη Μακεδονία παρουσίασε μία
κατακόρυφη αύξηση τους μήνες Ιούνιο έως Νοέμβριο, 31 επειδή οι καλοκαιρινοί μήνες ήταν για την
περιοχή η εποχή όξυνσής της λόγω της πληθώρας των κουνουπιών στις πεδιάδες που
προηγουμένως ήταν έλη.32 Σε αναφορές του ο δήμαρχος προς τον Ερυθρό Σταυρό στην Αθήνα,
ζητούσε φάρμακα και ενέσεις κινίνης για την καταπολέμηση της ελονοσίας, ενώ σε σύσκεψη υπό
την προεδρία του αναπληρωτή γενικού διοικητή Μακεδονίας για την υγιεινή της πόλης το Μάιο
του 1943 τονιζόταν το πρόβλημα της ελονοσίας ανάμεσα στους πρόσφυγες και η ανάγκη για κινίνη
και ανθελονοσιακά φάρμακα.33
Παρότι έχει εξηγηθεί σε μεγάλο βαθμό ο υψηλός αριθμός θανάτων του 1942 μέσα από τους
θανάτους από πείνα και ασθένειες (περίπου ένα 40%), ωστόσο παραμένουν ερωτηματικά σχετικά
με τους θανάτους που υπολείπονται (περισσότεροι από 4.000). Αυτοί θα μπορούσαν να εξηγηθούν
πέρα από ένα φυσιολογικό ρυθμό θνησιμότητας και από τους θανάτους του εβραϊκού ανδρικού
πληθυσμού, που είχε οδηγηθεί από τον Ιούλιο του 1942 σε καταναγκαστική εργασία και ήδη τους
πρώτους δυόμιση μήνες εργασίας φαίνεται ότι το 12% του συνόλου των εργαζομένων (1.080 στα 89 χιλ. άτομα), πέθανε από τις άθλιες συνθήκες.34 Πρόκειται για μία παράμετρο που δεν έχει
διερευνηθεί ακόμη επαρκώς για τη Θεσσαλονίκη, και η οποία ωστόσο, διαφωτίζει το ζήτημα της
θνησιμότητας για το 1942.
Στις χρονιές που ακολούθησαν το πρόβλημα του υποσιτισμού σύμφωνα με τα στοιχεία του
Ληξιαρχείου φαίνεται ότι αντιμετωπίστηκε ενώ η ελονοσία προκάλεσε μερικούς θανάτους την
περίοδο της απελευθέρωσης το φθινόπωρο του 1944.
Επομένως, στο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης την περίοδο 1941 - 1944, 3.090
άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ασιτία, και 1.708 από ελονοσία δηλαδή ένα 2% του πληθυσμού
της πόλης και το φαινόμενο αφορούσε κυρίως τα κατώτερα και ευπαθή κοινωνικά στρώματα του
πληθυσμού.35 Ο υψηλός αριθμός θανάτων το 1942 είχε ως αιτία την πείνα, την πείνα συνδυασμένη
με τις ασθένειες και τα πρώτα μέτρα εναντίον του εβραϊκού πληθυσμού. Αυτά τα στοιχεία
διαφοροποιούν τη Θεσσαλονίκη από την Αθήνα, εξηγούν ως ένα βαθμό τα λιγότερα θύματα
αποκλειστικά από πείνα συγκριτικά με τα κοινωνικά της προβλήματα, και δημιουργούν ερωτήματα
για το πώς αντιμετώπισαν τις δυσκολίες οι κάτοικοι της πόλης.

31

Ληξιαρχείο Δήμου Θεσσαλονίκης, Βιβλία θανάτων Α΄- Π΄, 1942.

32

Για ελονοσία στην περιοχή της Θεσσαλονίκης βλ. και νωρίτερα, σ. 73, υποσ. 136, 137. Η πεδιάδα της Θεσσαλονίκης

βρισκόταν ανάμεσα στους ποταμούς Γαλλικό, Αξιό και Στρυμόνα και στα έλη και τους βάλτους που αυτοί
δημιουργούσαν. Τα αποξηραντικά έργα σε Αξιό και Λουδία είχαν μόλις στις αρχές της δεκαετίας του ’30 ολοκληρωθεί
και ήταν πολύ νωρίς, για να έχει απαλλαγεί η περιοχή από τις συνέπειες της υγρασίας και των κουνουπιών. Για
αποξηραντικά έργα βλ. Δάγκας, Συμβολή στην έρευνα για την οικονομική και κοινωνική εξέλιξη της Θεσσαλονίκης:
Οικονομική δομή και οικονομικός καταμερισμός, 1912- 1940, Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης,
Θεσσαλονίκη 1998, σ. 278 - 281.
33

Κ.Ι.Θ., Αρχείο Δήμου Θεσσαλονίκης, 1942, φ. 1, υποφ. 5, Επιστολή Δημάρχου Θεσσαλονίκης προς Ερυθρό Σταυρό,

19 Σεπτ. 1942. Ακόμη, «Τα γεγονότα της πόλεως», εφ. Απογευματινή, 19 Μαΐου 1943.
34

Γιομτώβ Γιακοέλ, Απομνημονεύματα 1941 – 1943 (εισ. - επιμ. Φραγκίσκη Αμπατζοπούλου), Ίδρυμα Ετς Αχαΐμ,

Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1993, σ. 59. Μικαέλ Μόλχο, Ιωσήφ Νεχαμά, In Memoriam, ελληνική επανέκδοση
Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1976, σ. 69.
35

Γούναρης - Παπαπολυβίου, «Εκτελέσεις, βία και ασιτία στη Θεσσαλονίκη της Κατοχής. Έρευνα και καταγραφή», Ο

φόρος του αίματος στην κατοχική Θεσσαλονίκη. Ξένη κυριαρχία – αντίσταση και επιβίωση, Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη
2001, σ. 140.
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Η κοινωνία της Θεσσαλονίκης με τις τοπικές ιδιαιτερότητές της κατέφυγε σε ατομικές
λύσεις ανάγκης αλλά ανέπτυξε και τάσεις συσπείρωσης γύρω από εκείνους τους θεσμούς ή τους
πολιτικούς μηχανισμούς που πρότειναν λύσεις για τα συγκεκριμένα προβλήματα. Ας δούμε ποιοι
ήταν αυτοί.
Πρακτικές επιβίωσης
1 Ανταλλαγές προϊόντων και νοοτροπιών ανάμεσα σε ύπαιθρο και πόλεις ή μαύρη αγορά
Το γεγονός ότι η Θεσσαλονίκη σε αντίθεση με την Αθήνα ήταν ένα αστικό κέντρο μέσα σε
παραγωγική ζώνη, έπαιξε σημαντικό ρόλο ώστε να μην υπάρξει ποσοστό θανάτων αντίστοιχο με
των Αθηνών. Βρισκόταν πολύ κοντά σε πολλά χωριά του μακεδονικού κάμπου με αγροτική
παραγωγή και, στη χειρότερη των περιπτώσεων, η μετακίνηση για τη μεταφορά προϊόντων
μπορούσε να γίνει ακόμη και με τα πόδια. Κατά την περίοδο αυτή το φαινόμενο της μαύρης αγοράς
είχε πάρει μαζικές διαστάσεις και εδώ πιο εύκολα οι άνθρωποι ταξίδευαν στις κοντινές αγροτικές
περιοχές και αγόραζαν τρόφιμα, τα οποία είτε κρατούσαν για προσωπική χρήση ή τα διοχέτευαν
στην αγορά της Θεσσαλονίκης. Οι διαδρομές Θεσσαλονίκη - Ωραιόκαστρο ή ακόμη Θεσσαλονίκη
- Νεοχωρούδα ή για Ειδομένη - Δοϊράνη ήταν πολύ συχνές.36 Συνηθισμένες διαδρομές, επίσης,
ήταν προς τα Βασιλικά, τη Σουρωτή ή τη Σίνδο και τα Γιαννιτσά, για κάποιες προμήθειες. Μερικοί
από τους Θεσσαλονικείς, που είχαν συγγενείς στην επαρχία, μετακόμισαν εκεί, όπως στο
Ωραιόκαστρο, στο Πλατύ ή ακόμη στη Βέροια.37 Αστοί και αγρότες έρχονταν σε καθημερινή
επαφή, σε μια ανταλλαγή προϊόντων αλλά και νοοτροπιών. Οι αγρότες αποκτούσαν έπιπλα, ρούχα,
κοσμήματα, αντικείμενα που συνδέονταν με τη ζωή στην πόλη και φαίνεται να ικανοποιούσαν ένα
όνειρο ή ένα απωθημένο τους. Οι αστοί έδιναν τα πάντα για ένα σακί αλεύρι. Τα μεσαία στρώματα
αναγκάζονταν να εκποιήσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία για να μπορέσουν να επιβιώσουν.
Στη φάση αυτή έχουμε μεταφορά πλούτου από τη Θεσσαλονίκη στην κοντινή ύπαιθρο,
αλλά ταυτόχρονα αναδιανομή του πλούτου μέσα στην πόλη καθώς, από τη μια οι παράγοντες του
κατοχικού κράτους εκμεταλλεύονταν την εξουσία τους, για να κερδοσκοπήσουν οι ίδιοι και ο
περίγυρός τους, αδιαφορώντας για το κοινωνικό σύνολο, το οποίο είχαν αναλάβει να
προστατεύσουν και από την άλλη μεσάζοντες, που βρέθηκαν ανάμεσα στους παραγωγούς και τους
ανθρώπους της εξουσίας και έκαναν περιουσίες κάνοντας μαύρη αγορά και αγοράζοντας ακίνητα
σε πολύ χαμηλές τιμές. Σύμφωνα με τον τότε διευθυντή του υποθηκοφυλακείου, οι Θεσσαλονικείς
πωλούσαν τα σπίτια τους για 60 οκάδες σταριού, ενώ γίνονταν 60 τέτοιες αγοραπωλησίες το
24ωρο. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο θεσσαλονικιώτικο φιλοαξονικό τύπο της περιόδου, τα πρώτα
άρθρα που σχολίαζαν το φαινόμενο των νέων πλουσίων δημοσιεύθηκαν την άνοιξη του 1942,
αμέσως μετά το δύσκολο χειμώνα του 1942 και όταν αυξήθηκε και η θνησιμότητα της πόλης.
Ταυτόχρονα οι κάτοικοι των πόλεων αξιοποιούσαν εκτάσεις γης μέσα στην πόλη ή τριγύρω
από αυτή, καλλιεργώντας πατάτες, ή εξέτρεφαν οικόσιτα ζώα, ιδιαίτερα στις περιφερειακές
συνοικίες αλλά και στις ταράτσες των πολυκατοικιών, τα οποία τα κατέβαζαν για βοσκή στην
Πλατεία δικαστηρίων,38 υιοθετώντας, έτσι, συνήθειες και τρόπους ζωής των αγροτών και
δημιουργώντας κωμικοτραγικές σκηνές μέσα στην πόλη.
Οι κάτοικοι των παραθαλάσσιων περιοχών, Καλαμαριάς, Αρετσούς, Ν. Κρήνης, που
ασχολούνταν με την αλιεία σώθηκαν στην κυριολεξία από την πείνα, καθώς μπορούσαν να

36

Συνέντευξη Κωστούλας Ράπτου, Μάιος 1994. Επίσης Νίκος Σιδηρόπουλος, Ημέρες Κατοχής, Παρατηρητής,

Θεσσαλονίκη 1995, σ. 45.
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Συνέντευξη Κωστούλας Ράπτου, ό.π.. Συνέντευξη Εμμανουήλ Μεσημέρη, Ιούνιος 2001. Κ.Ι.Θ., Αρχειακή Συλλογή

Τάκης Γερμανός, φακ. 4, υποφ. 2. Βλ. επίσης, Νίκος Μπακόλας, Η Μεγάλη Πλατεία, Κέδρος, Θεσσαλονίκη 1987, σ.
313. Δροσάκη, ό.π., σ. 44. Επίσης, Μπουρλάς, Έλληνας, Εβραίος και αριστερός, Νησίδες, Σκόπελος 2000, σ. 58 - 59.
38

Έρικα Κούνιο - Αμαρίλιο, ό.π., σ. 214.
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ψαρεύουν, και τα ψάρια ήταν μέσο ανταλλαγής με κρέας, κότες, φρούτα, σιτάρι, ρύζι και άλλα
προϊόντα, κυρίως από το Πήλιο, όπου έφταναν με τις βάρκες και τα καΐκια τους.39
Στο διάστημα της μεγάλης πείνας για τη Θεσσαλονίκη, του χειμώνα και της άνοιξης του
’42, ήταν αξιοσημείωτη η δημιουργικότητα και η εφευρετικότητα των νοικοκυρών στη μαγειρική,
προκειμένου να επιβιώσουν οι οικογένειές τους και οι ίδιες. Καλαμποκίσιο ψωμί με λάδι ή
χαρουπόμελο αποκτούσε καταπληκτική νοστιμιά, ενώ ο χυλός από καλαμποκάλευρο δεν
αποτελούσε την καλύτερη ανάμνηση.40 Άλλοι μάζευαν τα χόρτα των αγρών, ρίζες από παπαρούνες,
ραδίκια και λάπατα αλλά και τα σαλιγκάρια. 41 Είναι χαρακτηριστική η είδηση που ανιχνεύουμε
μέσα από τη Νέα Ευρώπη, σχετικά με τη σφαγή και πώληση κρέατος αλόγων, όνων και ημιόνων.
Ενώ στις 13 Νοεμβρίου 1941 αναφερόταν ως ξεχωριστή είδηση η πώληση στην Αθήνα κρέατος
ψόφιου αλόγου, δέκα μέρες αργότερα υπήρχε ανακοίνωση στην εφημερίδα ότι επιτρεπόταν η
σφαγή των παραπάνω ζώων.42 Το Μάιο του 1942, στον Τύπο σχολιαζόταν το γεγονός ότι
πωλούνταν χελώνες για μαγείρεμα και σαλιγκάρια. Η περιγραφή είναι ανατριχιαστική. «[...] Η
σφαγή των χελωνών γίνεται επί τόπου παρά των πολιτών επί παρουσία δεκάδων περιέργων»…43
Κάτοικοι της Καλαμαριάς, οι οποίοι διέμεναν σε κατοικίες με αυλές, έβαζαν σπόρους (φακές π.χ.)
για να πιάνουν πουλιά, κυρίως, σπουργίτια και να τα μαγειρεύουν. 44 Οι ανάγκες της εποχής ήταν
ισχυρότερες από παλαιότερες συνήθειες και από άγραφους «νόμους» της διατροφικής κουλτούρας
του πληθυσμού. Ήθη και νοοτροπίες άλλαζαν.
Δεν γνωρίζουμε πόσο εκτεταμένες μπορεί να ήταν οι παραπάνω πρακτικές. Από το σύνολο
προφορικών και γραπτών μαρτυριών, από τις αναφορές στον Τύπο αλλά και από τα μεγέθη της
θνησιμότητας από ασιτία μπορούμε να υποθέσουμε ότι ήταν ιδιαίτερα εκτεταμένες.
Πέρα, όμως, από την ατομική πρωτοβουλία και την εφευρετικότητα των πολιτών έγιναν και
πιο οργανωμένες προσπάθειες.
2. Λαϊκά συσσίτια
Η Θεσσαλονίκη είχε μία μακρά παράδοση συνεργασίας φιλανθρωπικών οργανώσεων,
ημικρατικών θεσμών και κρατικών φορέων για τη διοργάνωση συσσιτίων και την περίθαλψη
απόρων η οποία ξεκινούσε από την πυρκαγιά του 1917 αλλά κυρίως από τον ερχομό των
προσφύγων του 1922 και έφτανε μέχρι τον πόλεμο του 1940 όπου λειτουργούσαν συσσίτια για ένα
πολύ μεγάλο αριθμό απόρων. Επομένως, από πολύ νωρίς, από το φθινόπωρο του 1941 άρχισαν να
εκδηλώνονται και πάλι οι πρώτες προσπάθειες εκ μέρους φιλανθρωπικών οργανώσεων και των
ευπόρων της πόλης,45 σε μια συνέχεια προηγούμενων ανάλογων δράσεών τους. Φορείς όπως ο
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με υπεύθυνο τον Κωνσταντίνο Ζάννα, το Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο, η Μητρόπολη και η Εθνική Οργάνωση Χριστιανικής Αλληλεγγύης (Ε.Ο.Χ.Α.)
ανέλαβαν πρωτοβουλίες,46 και φαίνεται ότι βοήθησαν στη λειτουργία των λαϊκών συσσιτίων το
39

Ι.Α.Π.Ε., Συλλογή προφορικών μαρτυριών, συνεντεύξεις Αναστασίας Ζαρηβαλάση, Κώστα Κιουρτζή, Φραγκίσκου

Τσακίρη, κ.ά.
40

Βλ. Έρικα Κούνιο - Αμαρίλιο, ό.π., σ. 41. Περικλής Σφυρίδης, Ψυχή μπλε και κόκκινη, Καστανιώτης, Αθήνα 1996, σ.

81. Ιωάννου, Η πρωτεύουσα των προσφύγων, Κέδρος, Αθήνα 1984, σ. 183 - 185.
41

Δερμεντζόγλου, ό.π., σ. 41.

42

«Επώλουν κρέας από ψόφιο άλογο», εφ. Νέα Ευρώπη, 13 Νοεμβρίου 1941, «Επιτρέπεται η σφαγή των ίππων, όνων

και ημιόνων», ό.π., 25 Νοεμβρίου 1941.
43

Εφ. Νέα Ευρώπη, 1, 5 Μαΐου 1942.

44

Ι.Α.Π.Ε., Συλλογή προφορικών μαρτυριών, συνέντευξη Ηρώς Ουσταμπασίδου.

45

Κατερίνα Παπαδοπούλου, «Επισιτιστική κρίση και επισιτισμός στη Θεσσαλονίκη την περίοδο της Κατοχής»,

Μακεδονία και Θράκη, 1941 - 1944, Κατοχή - Αντίσταση - Απελευθέρωση, Διεθνές Συνέδριο του Ι.Μ.Χ.Α. και του
τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ. 9 – 11 Δεκ. 1994, Ι.Μ.Χ.Α., Θεσσαλονίκη 1998, σ. 157, 160 - 161.
46

Καφταντζής, Το πανεπιστήμιο… ό.π., σ. 69.
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χειμώνα του 1941 – 1942. Στη φάση αυτή τα τρόφιμα βρίσκονταν είτε μέσω του Ελληνικού
Ερυθρού Σταυρού από τις προμήθειες που επιτρεπόταν να ξεφορτώνουν τα πλοία των ουδέτερων
χωρών ή με διάφορες άλλες προσπάθειες των οργανώσεων, όπως ήταν και η προσέγγιση των
γερμανικών αρχών, αλλά και οι διαδρομές στην επαρχία, οι επαφές με ανθρώπους που είχαν
πρόσβαση στην επαρχία. Στη συνέχεια, το συντονισμό και την παραπέρα ανάπτυξη ανέλαβε ειδική
επιτροπή που οργανώθηκε από τη Γενική Διοίκηση Μακεδονίας. 47
Για τη Νότια Ελλάδα και μέχρι τα βόρεια σύνορα της Θεσσαλίας το υπουργείο Επισιτισμού
ήταν υπεύθυνο σχετικά με την αναγνώριση των συσσιτίων και τη διανομή τροφίμων σε αυτά. 48
Για τη Βόρεια Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη, το Δεκέμβριο του 1941, συστήθηκε η Γενική
Διεύθυνση Επισιτισμού και Οικονομικών Αναγκών, η οποία αντικατέστησε όλες τις προηγούμενες
αρμόδιες υπηρεσίες, για να οργανώσει καλύτερα την κατάσταση, «που είναι χαώδης», όπως
διατεινόταν ο Τύπος, ο οποίος σε μία προσπάθεια αποπροσανατολισμού της κοινής γνώμης από το
ίδιο το ζήτημα της ξένης κατοχής και των προβλημάτων που αυτή δημιουργούσε, επισήμαινε
προβλήματα απλώς στην οργάνωση των υπηρεσιών και στη λειτουργία τους.49 Ωστόσο, η
κατάσταση εξακολουθούσε να είναι δύσκολη, με τις ελλείψεις να συνεχίζονται, προϊόντα να μη
φτάνουν από τις αποστολές και το πρόβλημα της πείνας να οξύνεται ιδιαίτερα τους ανοιξιάτικους
μήνες. Έτσι, τον Ιούνιο του 1942 ιδρύθηκε η Αυτόνομη Υπηρεσία Επισιτισμού Μακεδονίας
(Α.Υ.Ε.Μ.), με σκοπό την αντιμετώπιση των επισιτιστικών προβλημάτων στην περιοχή της
Μακεδονίας, το συντονισμό και την ενιαία ρύθμιση των επισιτιστικών δραστηριοτήτων στο χώρο
της Μακεδονίας, η οποία και διατηρήθηκε μέχρι το τέλος της Κατοχής. Πριν από τη σύστασή της
αποφασίστηκε οικονομικός έλεγχος με σκοπό την εκκαθάριση της Γενικής Διεύθυνσης, η οποία
αποκάλυψε πλήθος ατασθαλιών στα ταμεία και στις αποθήκες τροφίμων και ότι μεγάλες ποσότητες
αυτών που είχαν κατάσχει οι Γερμανοί, είχαν παραχωρηθεί σε ιδιώτες κατά κανόνα εύπορους
συνεργάτες των Γερμανών, ενώ ο Νικόλαος Χέρτουρας που είχε τοποθετηθεί από το Βασίλειο
Σιμωνίδη, γενικό διοικητή Μακεδονίας, ως γενικός διευθυντής της υπηρεσίας, αποσπασμένος από
την αντίστοιχη θέση στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, καρπωνόταν δημόσιους πόρους
και επισιτιστικά αποθέματα.50 Η οργάνωση των κρατικών φορέων ήταν αργή και σταδιακή και με
κύριο πρόβλημα τις οικονομικές απάτες και ατασθαλίες των ανθρώπων που εμπλέκονταν.
Οι δύο κύριοι τομείς δραστηριότητας της νέας υπηρεσίας ήταν ο τομέας του εφοδιασμού
και αυτός των διανομών. Η πρώτη υπηρεσία φρόντιζε για την εξασφάλιση των αναγκαίων αγαθών
και για τη διατροφή του πληθυσμού, έργο ιδιαίτερα δύσκολο, λόγω ακριβώς των συνθηκών που
επικρατούσαν. Ο τομέας διανομής οργάνωνε το σύστημα των δελτίων, τις περιστασιακές απευθείας
διανομές αγαθών στον πληθυσμό, το σύστημα των λαϊκών συσσιτίων αλλά και τις ειδικές
χορηγήσεις που αφορούσαν την τροφοδοσία των δυνάμεων κατοχής, της γερμανικής παροικίας,
ορισμένων Ελλήνων που είχαν άμεση σχέση με αυτούς, αλλά και τους εργαζόμενους σε γερμανικά

47

Κατερίνα Παπαδοπούλου, ό.π., σ. 157, 160 - 161.

48

Παπαδοπούλου, ό.π., σ. 157.

49

«Συνίσταται ανεξάρτητος Γενική Διεύθυνσις Επισιτιστικών και οικονομικών αναγκών με συμμετοχή των

γερμανικών στρατιωτικών αρχών Θεσσαλονίκης. Η μεταφορά και διανομή των προϊόντων», Εφ. Νέα Ευρώπη, 29
Νοεμ. 1941, «Η ανασυγκρότησις της Διεύθυνσης Επισιτισμού», ό.π., 3 Δεκ. 1941 ό.π., 8, 9 Μαΐου 1942.
50

Δορδανάς, Έλληνες εναντίον Ελλήνων…ό.π., σ. 371 - 383.
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έργα και υπηρεσίες,51 ενώ οι εργαζόμενοι στα συσσίτια θα ήταν αποσπασμένοι δημόσιοι υπάλληλοι
και θα είχαν πρόσθετη αμοιβή αναλόγως με την υπηρεσία που θα προσφέρανε. 52
Οι κύριες πηγές εξασφάλισης των ποσοτήτων που προορίζονταν για τον αστικό πληθυσμό
σύμφωνα με τα αρχεία της Α.Υ.Ε. ήταν η ειδική φορολογία σε είδος, που επιβλήθηκε στην
αγροτική, κτηνοτροφική, αλιευτική και βιομηχανική παραγωγή υπέρ του επισιτισμού του αστικού
πληθυσμού, ένα ειδικό παρακράτημα 10 – 15% που επιβλήθηκε σε κάθε εμπορική ανταλλαγή,
μεταφορά προϊόντος ή εισαγωγή πρώτων υλών, οι κατασχέσεις τροφίμων ή τα πρόστιμα που η
υπηρεσία επέβαλε σε περιπτώσεις αγορανομικών παραβάσεων, οι κατά καιρούς χορηγήσεις
τροφίμων από την Α.Τ.Ε. και τέλος οι εισαγωγές τροφίμων από το εξωτερικό. 53
Με απόφαση των κατά τόπους γερμανών φρουράρχων αποφασίστηκε τα δελτία,
οικογενειακά και ατομικά, να διατηρηθούν για όλα τα είδη που ίσχυαν τον καιρό του πολέμου, ενώ
τα υπόλοιπα θα πωλούνταν ελεύθερα.54 Οι οδηγίες ήταν ιδιαίτερα αναλυτικές και περιλάμβαναν
όλες τις περιπτώσεις σιτιζομένων.55 Το κοινό σίγουρα ανταποκρίθηκε και πρέπει να υπήρχαν και
ψευδείς δηλώσεις ενδεχομένως για περισσότερα άτομα καθώς λίγους μήνες αργότερα
ανακοινώθηκε ότι τα δελτία θα εκδίδονταν σύμφωνα με το δελτίο ταυτότητας, γεγονός που δείχνει
μια προσπάθεια μεγαλύτερου ελέγχου εκ μέρους των αρχών ως προς την ταυτοποίηση των
προσώπων και την ακρίβεια των στοιχείων.56
Παράλληλα ο τομέας διανομής ανακοίνωνε και τις περιστασιακές διανομές τροφίμων και
άλλων ειδών.57
Η διανομή προϊόντων γινόταν μέσω των δελτίων, των περιστασιακών διανομών τροφίμων
και των λαϊκών συσσιτίων.
Ο πιο σημαντικό θεσμός ήταν τα λαϊκά συσσίτια, όπου το χειμώνα και την άνοιξη του
1941/42 ο αριθμός των σιτιζομένων κυμάνθηκε από 70 ως 130 χιλιάδες σε ένα σύνολο περίπου
250.000 κατοίκων για το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης δηλαδή περισσότερο από το 1/3
της πόλης.58 Τα αριθμητικά στοιχεία της Νέας Ευρώπης και της Απογευματινής ενδεχομένως να μην
51

Παπαδοπούλου, ό.π., σ. 160 - 164. Επίσης, «Το διάταγμα περί ιδρύσεως Αυτονόμου Υπηρεσίας Επισιτισμού», εφ.

Απογευματινή, 15 Ιουνίου 1942. Το σημαντικό ρόλο της Γενικής Διεύθυνσης Επισιτισμού τον διακρίνουμε και
σημειολογικά, όταν το διάστημα αυτό μεταφέρθηκε σε κεντρικό κτίριο της πόλης, στην πρώην Τράπεζα Ανατολής,
στην οδό Τσιμισκή. Ιδιωτική συλλογή κ. Γιώργου Λεοντιάδη, Τμήμα Αρχείου Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων,
Αλληλογραφία με την Επιτροπή Διανομών, έγγραφο για την έκδοση διατακτικών, 5 Ιουνίου 1944.
52

Αρχείο Γενικής Διοίκησης Βορείου Ελλάδος, Δ38, φ. 1, υποφ. 1, Μαθητικά συσσίτια.

53

Παπαδοπούλου, ό.π., σ. 160 - 164.

54

«Τα λαμβανόμενα υπό της Κυβερνήσεως μέτρα. Η αντιμετώπισις του προβλήματος του επισιτισμού», Οικονομικός

Ταχυδρόμος, 12 Μαΐου 1941.
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«Προς εφαρμογή του Δελτίου Τροφίμων. Οδηγίαι προς το κοινόν», εφημ. Ν. Ευρώπη, 25 Ιουνίου 1941.
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«Τα νέα δελτία θα εκδοθούν επί τη βάσει του δελτίου ταυτότητας», εφ. Νέα Ευρωπή, 15 Οκτωβρίου 1941. « Τα νέα

δελτία άρτου με τα δελτία ταυτότητας», ό.π.
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είναι αξιόπιστα και να επιδιώκουν να παρουσιάσουν μια εικόνα ικανοποιητικής αντιμετώπισης του
προβλήματος της πείνας. Το γεγονός, όμως, ότι ταυτίζονταν με στοιχεία των αναφορών της
γερμανικής διοίκησης, που προορίζονταν για εσωτερικές συνεννοήσεις των γερμανικών αρχών
Κατοχής − και ήταν αρκετά ακριβή επειδή ήθελαν να επιτύχουν παροχές για το γερμανικό στρατό
της Θεσσαλονίκης από την κεντρική διοίκηση −, συνηγορεί ότι πρέπει να ήταν κοντά στην
πραγματικότητα. Από το 1943, ο παραπάνω αριθμός μειώθηκε στους 24.100 σιτιζόμενους, εξαιτίας
της ανάπτυξης του συστήματος των δελτίων τροφίμων, της ανάπτυξης και άλλων μηχανισμών
προμήθεια τροφίμων και βέβαια της άφιξης τροφίμων από το εξωτερικό. 59
Συμπληρωματικά στα Λαϊκά συσσίτια λειτουργούσαν αυτό του Ε.Κ.Θ. και εκείνο των
κατηχητικών για φοιτητές. Το πρώτο εγκαινίαζε συσσίτια εργαζομένων,60 εν μέσω πανηγυρισμών
εκ μέρους του φιλοαξονικού Τύπου, καθώς ο επισιτισμός ήταν ένα πρόσφορο πεδίο άσκησης
προπαγάνδας και το Ε.Κ.Θ. αποτελούσε μέχρι το 1942 που το Ε.Ε.Α.Μ. άρχισε να αυξάνει την
επιρροή του στους εργασιακούς χώρους, έναν «επίσημο συνδικαλιστικό θεσμό», ο οποίος
βρισκόταν στον ίδιο συνασπισμό εξουσίας με τις κυβερνητικές δυνάμεις. Στο δεύτερο οι
σιτιζόμενοι φοιτητές άκουγαν κατήχηση και έψαλλαν τροπάρια, ενώ το 1943 όλοι οι
νεοεγγεγραμμένοι υποχρεώθηκαν να απαντήσουν ανώνυμα σε ερωτήσεις σχετικά με τα χριστιανικά
ιδεώδη τους και στη συνέχεια αποκλείστηκαν από το συσσίτιο με την αιτιολογία ότι οι αρμόδιες
υπηρεσίες έπαψαν να χορηγούν γι’ αυτούς τρόφιμα.61
Οι πρόσφυγες από Αν. Μακεδονία και Θράκη, γύρω στις 70.000 – 75.000 σύμφωνα με τα
στοιχεία της Α.Υ.Ε., κατάφεραν να υπαχθούν στις ειδικές διανομές της, ύστερα από έντονες πιέσεις
μέσω των συλλόγων τους προς τις ελληνικές και γερμανικές αρχές. Το 1943 περίπου 26.000
πρόσφυγες εξακολουθούσαν να έχουν ως μόνιμη πηγή τροφίμων τα προσφυγικά συσσίτια. Τέτοια
υπήρχαν στην Αγία Τριάδα και στην οδό Κασσάνδρου.62 Τα συσσίτια των προσφύγων είχαν
περισσότερο κλειστό χαρακτήρα καθώς τους αφορούσαν αποκλειστικά.
Συνοψίζοντας θα λέγαμε ότι οι παραδοσιακοί από τις προηγούμενες δεκαετίες φορείς
αρωγής προς τους απόρους της πόλης, τα ανώτερα κοινωνικά στρώματα και οι συλλογικότητές
τους, η Εκκλησία, αλλά και το Ε.Κ.Θ., στη φάση αυτή, σε συνεργασία με την Α.Υ.Ε. και σε
επικοινωνία και συνεννόηση με τις γερμανικές αρχές προσπαθούσαν να αντιμετωπίσουν την κρίση
που η ληστρική τακτική των Γερμανών και η διάλυση του κρατικού μηχανισμού είχε δημιουργήσει.
Η σχετική τεχνογνωσία των ομάδων αυτών, η σχέση τους με τα ανώτερα κοινωνικά στρώματα και
η πρόσβαση στα αποθέματα συνέβαλαν στο να λειτουργήσει ο μηχανισμός και να καλύψει το
πρόβλημα των ελλείψεων τους πρώτους κατοχικούς μήνες. Οι λόγοι ήταν ανθρωπιστικοί, αλλά
ήταν και προπαγάνδας και ελέγχου, ενώ πολλοί μέσα από αυτούς τους φορείς επιδίωκαν να
βρίσκονται κοντά στα αποθέματα τροφίμων για να επωφελούνται και οι ίδιοι, άλλοι περισσότερο
και άλλοι λιγότερο.
3. Γερμανικές αρχές,«εργασιακή» πολιτική και «ζεστό φαγητό»
Σχετικά με το θέμα της ανεύρεσης εργατικών χεριών εκ μέρους των γερμανικών αρχών τόσο
για τα μεταλλεία όσο και τα έργα στρατιωτικής υποδομής συναντάμε ανακοινώσεις τους από τον
πρώτο κιόλας καιρό «διά την περιστολήν της ανεργίας», όπως σημειωνόταν στην εφημερίδα.
Καλούνταν όλοι οι άρρενες άνεργοι από το στρατιωτικό διοικητή Θεσσαλονίκης Αιγαίου να
εργαστούν, αν τους το ζητήσουν οι αρχές Κατοχής «επ’ αμοιβής ή άνευ αμοιβής ή (να
προσφέρουν) αναγκαστική εργασία» και, αν αρνούνταν, θα κλείνονταν σε στρατόπεδα
συγκέντρωσης «[...] προς εκπαιδευτικήν χρησιμοποίησιν». 63 Για να μην «πολιτικοποιηθούν οι
59
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άνεργοι και σπρωχθούν στην αγκαλιά της κομμουνιστικής και της εχθρικής προς τους Γερμανούς
προπαγάνδας», ο Γενικός Επιθεωρητής Μακεδονίας διέταξε το Νοέμβριο του 1941, μετά την
υπόδειξη του γερμανού διοικητή, τη σύναξη των ανέργων σε φάλαγγες εργασίας, που θα
εκτελούσαν δημόσια έργα. Η αμοιβή τους ήταν «ζεστό φαγητό» και ένας «μέτριος μισθός». 64
Το 1941 και μέχρι το καλοκαίρι του 1942 υπήρχε μία σχετική ανταπόκριση, καθώς οι ανάγκες
του πληθυσμού ήταν μεγάλες. Σύμφωνα με το αρχείο της Α.Υ.Ε.Μ., στη Θεσσαλονίκη το σύνολο
των ελλήνων εργαζομένων σε γερμανικά έργα και υπηρεσίες τον Απρίλιο του 1942 ήταν 12.000
ενώ το Φεβρουάριο του 1944 έφτανε τα 26.500 άτομα. 65 Αυτή η εργασιακή πολιτική
εκμετάλλευσης από τις γερμανικές αρχές συνέβαλε στο να μην επεκταθούν σε μεγαλύτερα
ποσοστά του πληθυσμού τα αποτελέσματα των ελλείψεων. Πάντως, από το καλοκαίρι του 1942,
άρχισε να ελαττώνεται ο αριθμός των ανθρώπων που ενδιαφέρονταν να στρατολογηθούν ως
εργάτες.66 Απροθυμία που οφειλόταν στις κακές συνθήκες εργασίας στο χαμηλό ημερομίσθιο αλλά
και στην επιρροή που ασκούσε το Ε.Ε.Α.Μ. προκειμένου να αποθαρρύνει κάθε συμμετοχή σε
εργασίες των γερμανικών υπηρεσιών. Επιπλέον στη Θεσσαλονίκη λειτουργούσαν πια με τους
νέους όρους που είχε διαμορφώσει η κατοχή οι περισσότερες βιομηχανίες και βιοτεχνίες και η
εργασία σε αυτές ήταν προτιμότερη και υπό τις πιο αντίξοες συνθήκες ακόμη, από ό,τι στα
γερμανικά έργα και την εργασία στα μεταλλεία. Άλλωστε ήταν η εποχή που το Ε.Ε.Α.Μ. επηρέαζε
το μεγαλύτερο μέρος των εργατοϋπαλλήλων τόσο μέσω του Εργατικού Κέντρου όσο και των
οργανώσεών του.67
Τότε οι γερμανικές αρχές άρχισαν να εφαρμόζουν μέτρα σχετικά με την «υποχρεωτική
υπηρεσία», γεγονός που προκάλεσε τεράστιες κοινωνικές αντιδράσεις που αφορούσαν πια ένα
πολιτικό αίτημα και οι εργαζόμενοι είχαν διανύσει μία σημαντική πορεία μέχρι αυτό το σημείο.
Ήδη από τον Απρίλιο του 1942 έχει ξεσπάσει η πρώτη μεγάλη πανελλαδική απεργία των
δημοσίων υπαλλήλων με οικονομικά αιτήματα. Από το Σεπτέμβριο του 1942, όλο το 1943 αλλά και
το 1944 στη Θεσσαλονίκη απεργούσαν κατά διαστήματα εργάτες και δημόσιοι υπάλληλοι με
οικονομικά αιτήματα στην αρχή, που συμπληρώθηκαν από πολιτικά πρώτα για την πολιτική
επιστράτευση, και στη συνέχεια για την επέκταση της βουλγαρικής κατοχής στη Μακεδονία ή την
κατάργηση των Ταγμάτων Ασφαλείας. Η οργάνωση και ο συντονισμός των εργατοϋπαλλήλων
οφείλονταν κυρίως στο Ε.Ε.Α.Μ.68
Οι Γερμανοί συγκατάνευσαν σε μισθολογικές αυξήσεις το Μάρτιο και τον Απρίλιο του 1943,
μέτρο που έφερε μια μικρή μόνο βελτίωση στο πρόβλημα εργατικού δυναμικού που αντιμετώπιζε η
Βέρμαχτ και το οποίο επιδεινώθηκε τις επόμενες χρονιές. Από τον Αύγουστο του 1943
χρησιμοποιήθηκαν μέχρι και αιχμάλωτοι πολέμου ενώ το 1944 η έλλειψη εργατών ήταν τόσο
αισθητή ώστε να συλλαμβάνονται οι άνεργοι και να μεταφέρονται σε στρατόπεδα εργασίας.69 Στο
τέλος της Κατοχής, οι Γερμανοί και η εργοδοσία δεν μπορούσαν να ελέγξουν το εργατικό
προσωπικό.
64
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ό.π., σ. 191 - 192.
67
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σ. 180, 174.
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4. Συλλογική οργάνωση και διεκδικήσεις
Στη Θεσσαλονίκη από τους πρώτους μήνες της κατοχής ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του
Μακεδονικού γραφείου του Κ.Κ.Ε. η οργάνωση «Ελευθερία», μια εθνικοαπελευθερωτική
οργάνωση, στην οποία κλήθηκαν να πάρουν μέρος όσοι επιθυμούσαν να αντισταθούν στην τριπλή
κατοχή, η οποία θα κατεύθυνε τη δράση της σε τρεις τομείς: Στη δημιουργία οργανώσεων σε
μαζικούς χώρους (εργασία, συλλόγους, σωματεία, πανεπιστήμια, σχολεία), στη συγκρότηση
ημιστρατιωτικών τμημάτων κατά συνοικία για τις μεγάλες πόλεις και κατά επαρχία για την
ύπαιθρο, και τέλος στη σύσταση ένοπλων τμημάτων σε κοντινούς στη Θεσσαλονίκη ορεινούς
όγκους.70
Η δημιουργία οργανώσεων μαζικών χώρων που μας ενδιαφέρει εδώ, έλαβε διάφορες
μορφές. Ενώ στην Αθήνα, στις 28 Μαΐου 1941 ιδρυόταν η Εθνική Αλληλεγγύη, μια οργάνωση
αλληλοβοήθειας με ανθρωπιστικό κυρίως περιεχόμενο και χωρίς δηλωμένους πολιτικούς στόχους
που υποστήριζε τους διωκόμενους αγωνιστές, τους φυλακισμένους και τις οικογένειές τους, 71 στη
Θεσσαλονίκη ο πυρήνας της Οργάνωσης Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας (Ο.Κ.Ν.Ε.)
εξαπλώθηκε στο πανεπιστήμιο όπου συστήθηκε η Ο.Κ.Ν.Ε. Φοιτητών, 72 η οποία φαίνεται να
δραστηριοποιήθηκε μέσα στο πανεπιστήμιο με πυρήνες που κινούνταν ανάμεσα στη νόμιμη
βοήθεια προς τους αποστρατευθέντες με ρουχισμό, εισιτήρια, στέγη, τροφή, 73 την παράνομη
κυκλοφορία εντύπων αλλά και την αναδιοργάνωση της Φοιτητικής Λέσχης με συσσίτιο για τους
φοιτητές.74 Η Λέσχη ενώ ήταν ένα ιδιόρρυθμο νομικό πρόσωπο που ξεκίνησε ως συμπληρωματικό
της Συγκλήτου, με διευθυντή και υπαλλήλους αλλά με πρωτεργάτες στελέχη της Ο.Κ.Ν.Ε.,75
κατέληξε αυτοδιοικούμενο όργανο των σπουδαστών έχοντας 12μελές συμβούλιο από φοιτητές, οι
οποίοι εκλέγονταν με κανονικές εκλογές. Η αλλαγή αυτή της θεσμικής κατάστασης της Φοιτητικής
Λέσχης αποδεικνύει την πολιτική συνειδητοποίηση μέσα από τα προβλήματα που προκαλούσε η
Κατοχή. Οι φοιτητές με επικεφαλής τη Φοιτητική Επιτροπή Λέσχης και την Επιτροπή Προνοίας
Φοιτητών κατάφερναν να εξασφαλίζουν ένα στοιχειώδες μεσημεριανό συσσίτιο με διαβήματα,
υπομνήματα, παρακλήσεις, διαμαρτυρίες προς τις γερμανικές και ελληνικές αρχές, τη Μητρόπολη,
την Πρυτανεία, τον Ερυθρό Σταυρό.76 Η πρώτη αυτή ομάδα της Ο.Κ.Ν.Ε., λόγω και της παράνομης
δράσης της είχε ατυχή κατάληξη καθώς τα μέλη της προδόθηκαν και συνελήφθησαν το Σεπτέμβριο
1941. Αμέσως μετά τη διάλυση αυτών των ομάδων σχηματίστηκε μια άλλη πιο οργανωμένη που
τελικά έγινε η βάση για την κατοπινή ανάπτυξη του αντιστασιακού κινήματος στο πανεπιστήμιο.77
Η αυστηρή καταστολή εκ μέρους των γερμανικών αρχών και η παράλληλη ένοπλη δράση των
παραπάνω οργανώσεων με τα συνεπακόλουθα αντίποινα εμπόδισε ως ένα βαθμό την επέκταση της
δράσης τους για την αντιμετώπιση των επισιτιστικών προβλημάτων στη φάση αυτή της Κατοχής
και άφησε ελεύθερο το πεδίο για τους φορείς που είδαμε παραπάνω.
Στη Θεσσαλονίκη η «Εθνική Αλληλεγγύη» ιδρύθηκε τον Οκτώβριο 1942 με τις πρώτες της
ομάδες να οργανώνονται σε συνοικίες γύρω από το κέντρο της πόλης, και να δέχονται μαζική

70
71

Κουζινόπουλος, ό.π., σ. 34.
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συμμετοχή των πολιτών όταν η βοήθεια της επεκτάθηκε σε ευρύτερα τμήματα του πληθυσμού
μέσω συσσιτίων και άλλων παροχών.78
Στο συνδικαλιστικό τομέα ήδη από το καλοκαίρι του 1941 είχε ιδρυθεί το Εργατικό Εθνικό
Απελευθερωτικό Μέτωπο (Ε.Ε.Α.Μ.), το οποίο κατάφερε να πάρει μέρος στις εκλογές του
Εργατικού Κέντρου τον Ιανουάριο του 1942 με σημαντικά οφέλη τόσο σε ψήφους όσο και στην
εκπροσώπηση των νόμιμων διοικήσεων των κλαδικών σωματείων και να δώσει πολιτικό στίγμα
στις διεκδικήσεις των εργαζομένων. Από εκεί κατεύθυνε τους απεργιακούς αγώνες εναντίον της
πολιτικής επιστράτευσης (1942) της βουλγαρικής επέκτασης (1943) και υπέρ της τιμαριθμικής
αύξησης μισθών και ημερομισθίων.79 Το Ε.Ε.Α.Μ., ιδιαίτερα μετά το 1942, ήταν αυτό που βρέθηκε
στο κέντρο των πιο ουσιαστικών προβλημάτων των εργατοϋπαλλήλων, και κατ’ επέκταση της
κοινωνίας της πόλης. Κλήθηκε να αντιμετωπίσει τα ζητήματα των ελλείψεων, της μαύρης αγοράς,
της κερδοσκοπίας και του πληθωρισμού, της αυθαιρεσίας των γερμανικών αρχών κατοχής αλλά και
του επίσημου κράτους. Βρέθηκε στο κέντρο του κοινωνικού αναβρασμού, αναδιοργανώνοντας σε
νέες μορφές το μεσοπολεμικό συνδικαλισμό συσπείρωσε τους εργαζόμενους, οι οποίοι άρχισαν και
πάλι να διεκδικούν με οικονομικά και πολιτικά αιτήματα που αποτελούσαν μορφές αντίστασης
στον κατακτητή και στη δωσιλογική κυβέρνηση αλλά και νέα πρόταση για το μέλλον.
Αν οι συλλογικές προσπάθειες των ευπόρων, των φιλανθρωπικών οργανώσεων και της
Εκκλησίας βασίζονταν στη συγκατάβαση, στη συνεργασία με τις γερμανικές αρχές και κάποιων σε
ίδιον όφελος, οι παραπάνω οργανώσεις περισσότερο διεκδικούσαν από τις ελληνικές και
γερμανικές αρχές, ασκούσαν κοινωνική πίεση ενώ τα αιτήματά τους σταδιακά αποκτούσαν
πολιτικό χαρακτήρα.
5. Προμηθευτικοί και καταναλωτικοί συνεταιρισμοί
Σε άμεση σχέση με τις παραπάνω οργανώσεις πρέπει να ήταν ένα μέρος του κινήματος των
συνεταιρισμών. Οι προμηθευτικοί και καταναλωτικοί συνεταιρισμοί ήταν από τις βασικές δομές
που συνέβαλαν στην οργάνωση συσσιτίων, αλλά και στην ανεύρεση προϊόντων για τα μέλη τους
γενικότερα σε καλύτερες τιμές από ό,τι πωλούνταν στη μαύρη αγορά.80 Η σύσταση προμηθευτικών
και καταναλωτικών συνεταιρισμών ήταν ένα φαινόμενο που παρουσιάστηκε από τους πρώτους
μήνες της Κατοχής. Σε αντίθεση με άλλα είδη συνεταιρισμών,81 οι προμηθευτικοί - καταναλωτικοί
δεν φαίνεται να είχαν κάποια παράδοση στους κόλπους της ελληνικής εργατικής τάξης σε αντίθεση
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με τις ευρωπαϊκές χώρες,82 ωστόσο αποτελούσαν μια λύση στην οποία κατέφυγαν οι κάτοικοι των
αστικών κέντρων, καθώς έχουμε βεβαιωμένα παραδείγματα για Αθήνα, Βόλο και Θεσσαλονίκη.83
Αντλώντας στοιχεία από την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το Πρωτοδικείο και ιδιωτικά
αρχεία, υπολογίζουμε έναν αριθμό 62 ιδρύσεων τέτοιων συνεταιρισμών από το 1941 ως το 1944. Η
σύστασή τους στη Θεσσαλονίκη παρουσιάστηκε λίγο πιο αργά σε σύγκριση με την Αθήνα, το
Δεκέμβριο του 1941.84
Διακρίνουμε τους συνεταιρισμούς που καταγράφονται, σε τρεις κατηγορίες: των δημοσίων
υπαλλήλων, άλλων επαγγελματικών κατηγοριών, και τέλος ορισμένους με κάποιο άλλο κοινό
χαρακτηριστικό. Παραθέτουμε πίνακες με τις ονομασίες τους και το μερίδιο συμμετοχής των
μελών, εκείνων που συγκροτήθηκαν από το 1941 μέχρι και το 1944. Το 1942 ήταν η χρονιά με τις
συντριπτικά περισσότερες ιδρύσεις, γεγονός που μπορεί να δικαιολογηθεί από το ότι τα
προβλήματα των ελλείψεων ήταν ιδιαίτερα οξυμμένα. 85
82
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για την επιβίωση», Αρχειοτάξιο, 3, Μάιος 2001, σ. 101. Μέχρι το 1932 ο Θ. Τζωρτζάκης σημείωνε την ύπαρξη μόνο
δύο καταναλωτικών συνεταιρισμών, των υπαλλήλων Εθνικής, Κτηματικής και Εκδοτικής Τραπέζης, στην Αθήνα και
της Ενώσεως Σιδηροδρομικών Υπαλλήλων Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη, και ακόμη ανέφερε έναν αδρανούντα
Πειραϊκό Προμηθευτικό Συνεταιρισμό Εργατών, πρβλ. Θ. Τζωρτζάκης, Οι Συνεταιρισμοί στην Ελλάδα, Πάτρα 1932, σ.
302 – 302. Νίτσα Κολιού,

Άγνωστες πτυχές Κατοχής και Αντίστασης, 1941 - 1944: ιστορική έρευνα για το νομό

Μαγνησίας, τ. 1, Βόλος 1985, σ. 248. Μαργαρίτης, Από την ήττα… ό.π., σ. 102 - 105. Πρέπει να σημειώσουμε ότι οι
συνεταιρισμοί αυτοί ιδρύονταν με βάση τον παλαιό νόμο 602/1915, που εντασσόταν στην πολιτική του Βενιζέλου, για
οργάνωση των κοινωνικών τάξεων, έτσι ώστε το κράτος να διαπραγματεύεται καλύτερα μαζί τους. Βλ. Λιάκος,
Εργασία και πολιτική… ό.π., σ. 163.
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ΦΕΚ 139, 1941, «Περί εγκρίσεως του καταστατικού του Προμηθευτικού Συνδέσμου Παντοπωλών Θεσσαλονίκης».

ΦΕΚ 150, 12 Δεκεμβρίου 1941, «Περί εγκρίσεως του καταστατικού Προμηθευτικού και Καταναλωτικού
Συνεταιρισμού Δικαστικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης». Μία πρόχειρη καταμέτρηση των προμηθευτικών και
καταναλωτικών συνεταιρισμών, μέσα από τις εγκρίσεις των καταστατικών τους στα φύλλα Εφημερίδος της
Κυβερνήσεως, για την Αθήνα και τον Πειραιά, με την έναρξη της Κατοχής και μέχρι τα τέλη του 1942 αποκαλύπτει
έναν αριθμό 484 τέτοιων συνεταιρισμών. Ο αριθμός αυτός δεν συμπίπτει με το αποτέλεσμα των μετρήσεων των
Υπουργείων Επισιτισμού και Εργασίας, που συγκέντρωναν στατιστικά στοιχεία για την ίδρυση και τη λειτουργία των
συγκεκριμένων συνεταιρισμών. Μέχρι το τέλος του 1943 δίνουν έναν αριθμό 416 το πρώτο και 415 το δεύτερο. Tα
στοιχεία των δύο υπουργείων μεταξύ τους έχουν διαφορά κατά ένα, ενώ δεν συμπίπτουν με τον αριθμό που προκύπτει
από την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, πιθανότατα, γιατί οι προϋποθέσεις αναγνώρισης δεν ήταν κοινές ή ίσως επειδή
ορισμένοι από αυτούς δεν δραστηριοποιήθηκαν. Μπορούμε να πούμε ότι στα τρία χρόνια της Κατοχής ιδρύθηκαν στην
Αθήνα και στον Πειραιά περισσότεροι από 400 συνεταιρισμοί. Από τις ονομασίες τους μπορούμε να αντιληφθούμε τον
γενικευμένο χαρακτήρα που είχε το φαινόμενο, καθώς συναντάμε από συνεταιρισμούς των υπαίθριων φωτογράφων
Αθηνών μέχρι της ενοριακής συνοικίας Αγίου Γεωργίου Κυψέλης αλλά και αυτούς των συντακτών αθηναϊκών
εφημερίδων.
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ΦΕΚ 12, 23 Μαρτίου 1943, «Περί εγκρίσεως καταστατικού Προμηθευτικού και Καταναλωτικού Συνεταιρισμού

Ιδιωτικών Αλωνιστικών Μηχανών Μακεδονίας – Θράκης», ό.π., «Περί εγκρίσεως καταστατικού Προμηθευτικού και
Καταναλωτικού Συνεταιρισμού υποδηματεργατών, υποδηματορραπτών και υποδηματοποιών», ό.π., «Περί εγκρίσεως
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Όπως παρατηρούμε στον πίνακα 9, οι συνεταιρισμοί δημόσιων υπαλλήλων ήταν 26. Ήταν
όλοι προμηθευτικοί και καταναλωτικοί συνεταιρισμοί. Στην πλειονότητά τους, ιδρύθηκαν
ακολουθώντας το παράδειγμα των αντίστοιχων στη Αθήνα, δηλαδή απευθύνονταν στις αρμόδιες
αρχές, για να αποκτήσουν το δικαίωμα της αυτόνομης οργάνωσης με στόχο την προμήθεια
τροφίμων.86
Πίνακας 9.
Συνεταιρισμοί δημοσίων υπαλλήλων.
Ονομασία

Μερίδιο

Χρονιά

1

10.00

1942

5.000

1942

5.000

1942

3.000
2.000
1.500

1943
1942
1942

1.000
1.000
1.000

1942
1942
1942

1.000
1.000

1942
1942

500
500
500

1942
1942
1942

500
500
500
300
100
100

1942
1942
1942
1942
1943

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Ένωση Προμ. και Κατ. Συν.
Δημοσίων Υπαλλήλων
Υπαλ. Τροχ. Ηλεκτρ. Κρατικής
Εκμεταλλεύσεως
Υπαλ. και Υπηρ. Ασφ. Κλαδ.
Ταμείων
Δημοτ. Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης
Αμίσθων δικαστικών κλητήρων
Διοικητών και Εργατοτεχνιτών υπαλ.
Περ. Β. Ε.
Υπαλ. Υπηρ. Εθν. Πρ. Γ. Δ . Μακ.
Υπαλ. ΤΑΚ «Σωτηρία»
Υπαλ. Διευθ. Εσ. Γενικής Διοικ.
Μακ.
Υπαλ. Δημ. Έργων Διοικ.
Υπαλ. Υπηρ. Υγιεινής Γεν. Διοικ.
Μακ.
Υπαλ. Υπ. Γεωργ. Γεν. Διοικ. Μακ.
Εφοριακών Υπ. Θεσσαλονίκης
Υπαλ.
Γρ.
Εργασίας
και
Φορτοεκφορτωτών
Υπαλ. Εμπ. και Βιομηχ. Επιμ.
Υπαλ. Εφοριών Καπνού
Εκπαιδευτ. Λειτουργών Μέσης
Υπαλ. Κτημ. Γραφείου Θεσ/νίκης
Εκπαιδ. Στοιχειώδους Β΄ Περ.
Δικαστικών Υπάλ.
Υπαλ. ΙΚΑ
Υπαλ. Παν/μίου Θεσσαλονίκης
Τριατατικών Υπαλλήλων
Τελωνειακών Υπαλλήλων
Υπαλλήλων Ταμείου Παρ. και
Δανείων
Λιμενικού Ταμείου

1942

1942

καταστατικού Προμηθευτικού και Καταναλωτικού Συνεταιρισμού Εκπαιδευτικών Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως Β΄
Περιφέρειας Θεσσαλονίκης», ό.π., «Περί εγκρίσεως καταστατικού Προμηθευτικού και Καταναλωτικού Συνεταιρισμού
Αποστράτων Αξιωματικών Θεσσαλονίκης». ΦΕΚ 25, 7 Μαΐου 1943, «Περί εγκρίσεως καταστατικού Προμηθευτικού
Συνεταιρισμού ‘‘Συνεργατική Μηχανικών Αλωνιστικών Μηχανών περιφερείας Γ. Δ. Μακεδονίας’’». ΦΕΚ 53, 12 Αυγ.
1943, «Περί εγκρίσεως Προμηθευτικού και Καταναλωτικού Συνεταιρισμού Δημοτικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης».
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Κουκουλές, ό.π., σ. 103.
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Πηγή: ΦΕΚ 155/1941, Παράρτημα 1941: ΦΕΚ 1, 12, 139, Παράρτημα 1942: ΦΕΚ 28, 29,
30, 33, 34, 49, 51, 58, 68, 75, 80, Παράρτημα 1943: ΦΕΚ 12, 53.
Οι παραδοσιακά ισχυρές συνδικαλιστικές δημοσιοϋπαλληλικές ενώσεις της
Θεσσαλονίκης,87 των οποίων η δράση είχε ανακοπεί κατά τη μεταξική δικτατορία, επανακτούσαν
τη δυναμική τους μπροστά στο τεράστιο πρόβλημα της έλλειψης αγαθών.
Οι συνεταιρισμοί των δημόσιων υπαλλήλων εφοδιάζονταν κυρίως από το Υπουργείο
Επισιτισμού και στη Θεσσαλονίκη από την ΑΥΕ, όπως και οι υπόλοιποι, των εργατών, των
οργανισμών δημοσίου δικαίου, των αναπήρων, τραυματιών και θυμάτων πολέμου, των
επαγγελματιών βιοτεχνών.88 Όμως, τα γενικά στοιχεία που διαθέτουμε για τον εφοδιασμό των
καταναλωτικών συνεταιρισμών δείχνουν ότι υπήρχε μία «εύνοια» προς αυτούς των δημόσιων
υπαλλήλων ως προς τις ποσότητες εφοδιασμού. Οι μισθοί τους δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν
τον πληθωρισμό, γι’ αυτό και οι ποσότητες των τροφίμων λειτουργούσαν ως μορφή πληρωμής γι’
αυτούς. Ακόμη, οι δημόσιοι υπάλληλοι μπορούσαν να ασκήσουν περισσότερες πιέσεις στις αρχές,
αφού συμμετείχαν και οι ίδιοι στην κίνηση της κρατικής μηχανής, αλλά και ως υπάλληλοι του
κράτους είχαν προνομιακή μεταχείριση.89 Σκοποί των συνεταιρισμών ήταν η οικονομική
ανακούφιση των μελών με την προμήθεια και διανομή τροφίμων και την παροχή δανείων αλλά και
η εξύψωση του μορφωτικού τους επιπέδου.90
Σχετικά με την Ένωση Προμηθευτικών και Καταναλωτικών Συνεταιρισμών Δημοσίων
Υπαλλήλων γνωρίζουμε ότι η αντίστοιχη στην Αθήνα δημιουργήθηκε υπό την αιγίδα της
Κεντρικής Υπαλληλικής Επιτροπής, που υπήρξε συνδικαλιστική και αντιστασιακή οργάνωση των
δημοσίων υπαλλήλων και είναι πιθανό κάτι αντίστοιχο να συνέβαινε και στη Θεσσαλονίκη· δεν
διαθέτουμε, ωστόσο, συγκεκριμένα στοιχεία. Η επιτροπή της Αθήνας, αποτελούμενη από έναν
κομμουνιστικό πυρήνα, είχε διατηρήσει τη δράση της παράνομα και στα χρόνια της μεταξικής
δικτατορίας, ενώ κατά την Κατοχή είχε ενταχθεί στο Ε.Α.Μ.91
Οι επόμενοι 23 συνεταιρισμοί ήταν διαφόρων επαγγελματικών κατηγοριών (πίν. 10) ήταν
αυτοί των ιδιωτικών υπαλλήλων, των ελεύθερων επαγγελματιών, των εργατών και κάποιοι
αγροτικοί. (Ομοσπονδιακοί Γεωργικοί Συνεταιρισμοί, Ιδιωτικές Αλωνιστικές Μηχανές,
Συνεργατική Μηχανικών Αλωνιστικών μηχανών, Μέλη Παγκτηματικού Συνδέσμου). Ανάμεσά
τους μπορούμε να αναγνωρίσουμε τους συνεταιρισμούς που φαίνεται να έχουν πιο άμεση σχέση με
το μεσοπολεμικό συνδικαλιστικό κίνημα της Θεσσαλονίκης με τις κομμουνιστικές του αφετηρίες,
όπως εκείνοι των μυλεργατών ή των καπνεργατών,92 οι οποίοι ήταν, πιθανότατα, μια καλυμμένη
αναβίωση των παλαιότερων συνδικαλιστικών οργανώσεων. Η πιθανή σύνδεσή με το αριστερό
εργατικό κίνημα ενισχύεται από το γεγονός ότι τα αιτήματα των μυλεργατών, των καπνεργατών ή
των τυπογράφων δημοσιεύονταν στην εφημερίδα Ελευθερία, όργανο του Ε.Α.Μ. ενώ το 1942 το
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Έφη Αβδελά, Δημόσιοι Υπάλληλοι Γένους Θηλυκού, Ίδρυμα Έρευνας και Παιδείας της Εμπορικής Τράπεζας της

Ελλάδος, Αθήνα 1990, σ. 86.
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Γ. Κουκουλές, «Η συμβολή.. » ό.π., σ. 103 - 104.
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Φ. Κουκουλές, ό.π., σ. 103 - 104, Π. Μάτσης, Συνεταιρισμοί, Αθήνα 1943, σ. 93.
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Ιδιωτική συλλογή κ. Γιώργου Λεοντιάδη, Τμήμα Αρχείου Συνεταιρισμού Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων,

Καταστατικόν Ε.Π.Κ.Κ.Σ.Δ.Υ.Θ., άρθρον 3ο.
91

Γ. Βασιλόπουλος, Αγώνες Ε.Α.Μ. στην Αδούλωτη Αθήνα και της θρυλικής Πανυπαλληλικής Επιτροπής (Κ.Π.Ε.) των

Δημοσίων Υπαλλήλων, τ. Α’, Αθήνα 1984. Επίσης, Αβδελά, Δημόσιοι υπάλληλοι… ό.π., σ. 98 -100.
92

Βλ. σχετικά Κώστας Φουντανόπουλος, «Ηθική οικονομία και συλλογική δράση. Το εργατικό κίνημα στη

Θεσσαλονίκη (1908 - 1936)», διδακτορική διατριβή στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας στο Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών, passim.
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Ε.Ε.Α.Μ. είχε ολοένα και μεγαλύτερη επιρροή στους εργασιακούς χώρους. 93 Αυτοί οι
συνεταιρισμοί μπορούν να θεωρηθούν ένα πεδίο συνάντησης του αγώνα για την επιβίωση με την
πολιτική αντιστασιακή δράση.
Ανάμεσά τους διακρίνουμε ακόμη συνεταιρισμούς που φαίνεται να έχουν σχέση με κλάδους
με ισχυρή παράδοση συντεχνιακής οργάνωσης, όπως οι παντοπώλες, οι αρτοποιοί, οι
φαρμακοποιοί, οι ράπτες, οι υποδηματοποιοί,94 η οποία προφανώς αξιοποιήθηκε στα χρόνια της
Κατοχής.
Πίνακας 10.
Συνεταιρισμοί άλλων επαγγελματικών κατηγοριών.
Ονομασία
Μερίδιο

Χρονιά

1
2
3
4
5

Εστιατόρων και Οιν. «Ο Προμηθέας»
5.000
1941
Υπαλλήλων Ισραηλητικής Κοιν.
5.000
1942
Φαρμακοποιών
5.000
1942
Αρτοποιών
1943
5.000
Ραπτών και Ραπτριών Καταστ. Γυν.
5.000
1942
Φ.
6 Μηχανικών και Εργοληπτών Δημ.
5.000
1942
Έργων
7 Ασβεστοπωλών
5.000
1942
8 Δημοσιογράφων
3.000
1942
9 Βιοτεχνιών και Επαγγελματιών Θεσ.
3.000
1942
10 Τυπογράφων
3.000
1942
11 Υπαλλήλων Καπν. Επιχ.
3.000
1942
12 Λογιστών
2.000
1942
13 Καπνεργατών
2.000
1942
14 Υπαλλήλων «Υφανέτ»
2.000
1942
15 Υποδηματερ. Υποδηματοραπ. και
2.000
1942
υποδημ.
16 Εμποροϋπαλλήλων
1.500
1942
17 Παντοπωλών Θεσσαλονίκης
1.000
1942
18 Ασφαλιστικών υπαλλήλων
1.000
1942
19 Μυλεργατών και υπ. Κυλινδρομύλων
1.000
1942
20 Φορτωτών ξηράς
21 Ταμειακών υπαλλήλων
300
22 Αρτεργατών
23 Εμπόρων
Πηγή: ΦΕΚ 150, 155/1941, Παράρτημα 1941: ΦΕΚ 139, Παράρτημα 1942: ΦΕΚ 28, 29,
34, 35, 49, 51, 68, 80, Παράρτημα 1943: ΦΕΚ 12.
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Εφ. Ελευθερία 10 Σεπτεμβρίου 1942. Βλ. επίσης Νίκος Α. Μαραντζίδης, «Το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα στη

Θεσσαλονίκη 1941 – 1983», Γ. Αναστασιάδης, Ν. Μαραντζίδης, Χ. Κεραμοπούλου, Β. Τατάλας, Το εργατικό
συνδικαλιστικό κίνημα της Θεσσαλονίκης. Η ιστορική φυσιογνωμία του, Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
Πολιτιστική Πρωτεύουσα 1997, Θεσσαλονίκη 1997, σ. 174, 176. Επίσης Άγγελος Αυγουστίδης, Το ελληνικό
συνδικαλιστικό κίνημα τη δεκαετία του 1940 και τα περιθώρια της πολιτκής, Καστανιώτης, Αθήνα 1999, σ. 134.
94

Αλέξανδρος Δάγκας, ό.π., σ. 525, 532, 540.
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Πίνακας 11.
Συνεταιρισμοί διάφοροι.
Ονομασία

Μερίδιο Χρονιά

Ιδιωτικών
1
Αλων. Μηχανών Μακεδονίας – Θράκης
25.000
1943
Αναπήρων
2
και θυμάτων Πολ. Και πέριξ «Ο Φιλοκτήτης»
5.000
1942
Ομοσπονδιακών
3
Γεωρ. Συν. Θεσσαλονίκης
3.000
1942
Προσφύγων
4
Αν. Μακεδονίας και Θράκης «Ο Προμηθεύς» 1.000
1942
Μελών
5
Παγκτηματικού Συνδέσμου Θεσσαλονίκης
1.000
1942
Συνεργατική
6
Μηχανικών αλωνιστικών μηχανών
περ. Γ. Δ. Μακ.
1.000
1943
«Η7Δράμα» προσφυγικός
500
1942
Πολιτικών
8
συνταξιούχων Θεσσαλονίκης
500
1942
Προσφύγων
9
«Η Ξάνθη»
500
1942
Προσφύγων
0
Κομοτηνής και Περιφ. «Η Ομόνοια»
300
1942
Προσφύγων
1
Ν. Δράμας
100
1942
Προσφύγων
2
Ν. Σερρών
100
1942
Αποστράτων
1
Αξιωματικών Θεσσαλονίκης
1943
Πηγή: Παράρτημα 1942: ΦΕΚ 30, 35, 51, Παράρτημα 1943: ΦΕΚ 12, 25.
Στην τελευταία κατηγορία (πίν. 11) κατατάσσουμε 13 συνεταιρισμούς, οι 6 από τους
οποίους ήταν προσφύγων και οι 7 ατόμων με κάποιο άλλο κοινό στοιχείο (συνταξιούχοι, ανάπηροι,
απόστρατοι αξιωματικοί, άμισθοι δικαστικοί κλητήρες). Από την τελευταία κατηγορία
συνεταιρισμών και τις ονομασίες κάποιων μπορούμε να αντιληφθούμε την ευρύτητα που είχε λάβει
το φαινόμενο, καθώς σε έναν συνεταιρισμό αναπήρων και θυμάτων πολέμου, όπως ο
«Φιλοκτήτης», θα μπορούσαν να ενταχθούν σε περίοδο πολέμου, όλοι όσοι δεν ανήκαν σε κάποια
από τις άλλες κατηγορίες.
Από το μερίδιο που οριζόταν στο καταστατικό κάθε συνεταιρισμού για τα μέλη μπορούμε
να διακρίνουμε και τους πιο ισχυρούς οικονομικά. Έτσι, ξεχωρίζουν ένας συνεταιρισμός για
ιδιοκτήτες αλωνιστικών μηχανών από όλη τη Μακεδονία και Θράκη και η ένωση συνεταιρισμών
των δημοσίων υπαλλήλων Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, η σύγκριση ανάμεσα στους συνεταιρισμούς δεν
είναι εύκολη, καθώς επρόκειτο για διαφορετικής εμβέλειας ενώσεις τόσο γεωγραφικά όσο και ως
προς τη σύστασή τους· για παράδειγμα, άλλοι ήταν τοπικοί και άλλοι ολόκληρης της Βόρειας
Ελλάδας, άλλοι ατόμων και άλλοι ενώσεων πολλών συνεταιρισμών, ενώ για τα ποσά που
εξασφάλιζαν πρέπει να ληφθεί υπόψη και ο πληθωρισμός.
Οι συνεταιρισμοί εφοδίαζαν τα μέλη τους με τρόφιμα, με δελτία τροφίμων αλλά και με
τσιγάρα, καυσόξυλα ή κάρβουνα. Συναντάμε στον Τύπο προσκλήσεις των μελών του
Συνεταιρισμού Αρτεργατών, αυτού των Τελωνειακών για να παραλάβουν κάθε λογής πράγματα ή
για να παραστούν στις γενικές συνελεύσεις.95 Την άποψη αυτή ενισχύουν και έγγραφα κίνησης των
συνεταιρισμών, όπως των εισπράξεων του συνεταιρισμού Λιμενικού Ταμείου του Οκτωβρίου
1941, που δείχνει τη συγκέντρωση των χρημάτων, τα οποία ήταν απαραίτητα για την αγορά
καυσόξυλων.96 Σχετικά, τώρα με το αν τα μέλη έδιναν τη συνδρομή τους και με το αν οι
συνεταιρισμοί λειτουργούσαν, από τα δημοσιεύματα στον Τύπο, μπορούμε να συναγάγουμε το
συμπέρασμα ότι τα μέλη συνέδραμαν τακτικά και πραγματοποιούνταν αγορές των προϊόντων και
διανομές τους.
Πίνακας 12.
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Εφ. Απογευματινή, 18 Μαΐου, 8 Ιουνίου 1942, 18 Ιαν., 3 Ιουνίου 1943. Εφ. Νέα Ευρώπη, 22 Απριλίου 1943.
Κ.Ι.Θ., Γενικό Αρχείο Δήμου Θεσσαλονίκης, φακ. 21, υποφ. 4, έγγραφο 15, Είσπραξις συνεταιρισμού μηνός

Οκτωβρίου 1941.
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Επαγγελματικές κατηγορίες.
Επαγγέλματα

Αριθμός ατόμων (1936)

Δευτερογενής τομέας
Εργάτης
Υποδηματοποιός
Ράπτης
Καπνεργάτης
Αρτοποιός
Τυπογράφος

6.805
2.664
1.341
1.285
1.147
3.335

Τριτογενής τομέας
Υπάλληλος, ιδιωτικός υπάλληλος
Έμπορος
Παντοπώλης
Δημόσιοι υπάλληλοι
Λογιστής
Αξιωματικός
Φαρμακοποιός
Δάσκαλος
Καθηγητής
Δημοσιογράφος

6.386
4.311
2.120
918
574
405
284
282
129
121

32.107
Σύνολο
Πηγή: Τα στοιχεία για τον πίνακα αντλούμε από τη μελέτη Αλέξανδρος Δάγκας, Συμβολή
στην έρευνα για την οικονομική και κοινωνική εξέλιξη της Θεσσαλονίκης: Οικονομική δομή και
κοινωνικός καταμερισμός της εργασίας, 1912 - 1940, Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης,
Θεσσαλονίκη 1998, σ. 394 - 395, πιν. 150.
Σε μια προσπάθεια προσέγγισης του αριθμού των μελών στους συνεταιρισμούς, καθώς δεν
τον βρίσκουμε στα καταστατικά, μελετήσαμε τον αριθμό μελών των αντίστοιχων επαγγελματικών
κατηγοριών λίγο πριν από τον πόλεμο, συγκεκριμένα το 1936, και καταλήξαμε σε έναν κατά
προσέγγιση αριθμό μελών των συνεταιρισμών αυτών και του συνόλου τελικά των ανθρώπων της
πόλης που ανήκαν σε συνεταιρισμούς (πίν. 12).
Σίγουρα, οι αριθμοί μελών των διαφόρων επαγγελματικών ομάδων είναι πιθανό να είχαν
διαφοροποιηθεί από το 1936 ως το 1941 ιδιαίτερα και λόγω του πολέμου και των ιδιαίτερων
συνθηκών της Κατοχής. Μπορούμε όμως να έχουμε μία εικόνα περίπου του τι συνέβαινε. Οι
32.107 άνθρωποι που είναι πιθανό να ήταν μέλη συνεταιρισμών, και άρα να ανήκαν στα
συγκεκριμένα συσσίτια και να έβρισκαν τρόφιμα και άλλα είδη από τους συνεταιρισμούς τους μαζί
με τις οικογένειες τους, σημαίνουν έναν αριθμό τουλάχιστον διπλάσιο του παραπάνω, γεγονός που
δείχνει πώς ένα υψηλό ποσοστό των πολιτών έβρισκε τα προς το ζην και γι’ αυτό κατάφερε να
ξεπεράσει το δύσκολο χειμώνα του 1942. Αν προσθέσουμε σε αυτούς τα μέλη των συνεταιρισμών
για τα θύματα πολέμου, τους πολιτικούς συνταξιούχους, τους απόστρατους αξιωματικούς,
βλέπουμε ότι η πλειονότητα των πολιτών μπορούσε να ανήκει σε κάποιον συνεταιρισμό και να
εξυπηρετείται μέσω αυτού. Η συμμετοχή βέβαια των μελών στους συνεταιρισμούς πρέπει να
περιοριζόταν στο επίπεδο της ανεύρεσης τροφίμων και της συμμετοχής στα συσσίτια, ενώ στις
συνελεύσεις, όπου καλούσαν οι συνεταιρισμοί τα μέλη τους, πρέπει να συμμετείχαν οι
πρωτεργάτες, ενώ λίγα ήταν τα πιο δραστήρια μέλη.
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Για τους περισσότερους από τους παραπάνω συνεταιρισμούς δεν γνωρίζουμε αν
διατηρήθηκαν και μετά την Κατοχή.97
Αυτή η μορφή οργάνωσης χαρακτηρίστηκε και στη Θεσσαλονίκη, όπως και στην Αθήνα ή
το Βόλο, από τα παρακάτω στοιχεία:
Συνέδεσε ανθρώπους είτε σε μια συλλογική συναλλαγή με τους παραγωγούς είτε σε μια
οργανωμένη και συλλογική άσκηση πίεσης και διεκδίκησης προστασίας από το κράτος και τις
αρχές. Εξυπηρετούσε κοινωνικά συμφέροντα και ενέπλεξε την πλειονότητα των πολιτών, αλλού
λιγότερο και αλλού περισσότερο, σε ενασχόληση με το κοινωνικό και το πολιτικό γίγνεσθαι.
6. Παιδικά συσσίτια και μέριμνα επισιτισμού παιδιών
Η οργάνωση παιδικών συσσιτίων ήταν ένας τομέας μεγάλης προσφοράς, πολλών
ιδιαιτεροτήτων και άσκησης προπαγάνδας και ελέγχου.
Η Εκκλησία με το μητροπολίτη Γεννάδιο ήταν από τους πρώτους θεσμικούς φορείς που
δραστηριοποιήθηκε για τα παιδικά συσσίτια, το χειμώνα του 1942 κυρίως λόγω της στενής σχέση
του με τα κατηχητικά από την προηγούμενη δεκαετία και της πολιτικής ελέγχου της νεολαίας.
Ίδρυσε τον οργανισμό Εθνική Οργάνωση Χριστιανικής Αλληλεγγύης (Ε.Ο.Χ.Α.), ύστερα από
ανάλογη πρωτοβουλία το Δεκέμβριο του 1941 του αρχιεπίσκοπου Δαμασκηνού στην Αθήνα, που
διέθετε ενοριακούς τομείς για την άσκηση της κοινωφελούς δράσης του και συνεργαζόταν με τα
κατηχητικά σχολεία της «Ζωής» – της χριστιανικής αδελφότητας που είχε εμφανιστεί στις αρχές
του αιώνα και είχε οργανώσει τους κύκλους των κατηχητικών – και τις χριστιανικές ενώσεις, για το
συντονισμό παιδικών συσσιτίων από το χειμώνα του 1942, αρχικά στο κέντρο της πόλης και
σταδιακά σε όλες τις ενορίες. Συντονίστηκαν από την Εκκλησία με την προσωπική
δραστηριοποίηση του Μητροπολίτη Γενναδίου98 και του ιερέα Λεωνίδα Παρασκευόπουλου και
στεγάζονταν στο χώρο των κατηχητικών, σε ένα διώροφο κτίριο της Φιλοπτώχου Αδελφότητας επί
της Αγίας Σοφίας.99 Σε αντίθεση με τα κριτήρια επιλογής των φοιτητών που διαμορφώθηκαν ενώ
προχωρούσε η πολιτική πόλωση, για την επιλογή των παιδιών στα συσσίτια, δεν υπάρχουν εμφανή
κριτήρια. Όπως προκύπτει από μαρτυρίες,100 όσο και από τον ίδιο τον αριθμό των σιτιζόμενων
παιδιών,101 φαίνεται ότι τα περισσότερα παιδιά, μεσοαστικών αλλά και κατώτερων κοινωνικών
στρωμάτων, μπορούσαν να σιτιστούν σε αυτά ανεξάρτητα από πολιτικές πεποιθήσεις της
οικογένειας.
Η ιδιωτική πρωτοβουλία χωρίς καμιά κρατική ενίσχυση, κατάφερε να συντηρεί 20 εστίες
παιδικών συσσιτίων, ανάμεσα τις οποίες πέντε του Ερυθρού Σταυρού, που οργάνωνε συσσίτια τόσο
στο κέντρο όσο και στις συνοικίες, τέσσερις του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου, τέσσερις
των Καπνεμπόρων, δύο των Ναυτικών Σωματείων, δύο «οργανωθέντα από κυρίας», ένα του
Κατηχητικού Συλλόγου.102

97

Αρχείο Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, παλαιό, φακ. 2230, 1962. Μόνο το συνεταιρισμό των υπαλλήλων του Ταμείου

Παρακαταθηκών και Δανείων συναντάμε αρκετά χρόνια μετά. Συγκεκριμένα, βρίσκουμε τη διάλυσή του, το 1962, στο
Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.
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Βλ. σχετικά Καραγιάννης, Η εκκλησία από την Κατοχή στον Εμφύλιο, Προσκήνιο, Αθήνα 2001, σ. 106. Επίσης

σχετικά με τα κατηχητικά και το Λεωνίδα Παρασκευόπουλο βλ. Φανή Μήτσου - Θεοδωρίδου, Λεωνίδεια...ό.π., σ. 28.
Επίσης Δορδανάς και Τσιρώνης, ό.π., σ. 21.
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Συνέντευξη του κ. Σωκράτη Σταυρίδη στον κ. Δημήτη Μπέλλο, 17 Νοεμβρίου 2003. Επίσης Φανή Θεοδωρίδου,

Ολυμπιονίκες του πνεύματος, Μέλισσα, Θεσσαλονίκη 2007, σ. 5 - 12
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Θεοδωρίδου, Ολυμπιονίκες… ό.π., σ. 5 - 12.
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Παπαδοπούλου, ό.π., σ. 165.
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Κ.Ι.Θ., Γενικό Αρχείο Δήμου Θεσσαλονίκης, 1942, φακ. 1, υποφ. 5, Επισιτισμός της πόλης. Αλληλογραφία με

Ερυθρό Σταυρό.

26

Η Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης τους πρώτους μήνες του 1942 ανασύστησε την
παλαιά οργάνωση των παιδικών συσσιτίων Ματανώθ. Την οργάνωση και συντήρησή τους είχε
αναλάβει επιτροπή από επιφανή μέλη της κοινότητας. Τα συσσίτια είχαν ξεκινήσει με 200 άπορα
παιδιά και στα μέσα Απριλίου 2.000. Το Ματανώθ συντηρούνταν αποκλειστικά από τις
συνεισφορές των μελών της κοινότητας, από τον Ελληνικό και το Διεθνή Ερυθρό Σταυρό, χωρίς
καμία δημοτική ή κρατική αρωγή.103 Έτσι, ο επισιτισμός των παιδιών έγινε ένα από τα πεδία
ανάδειξης της διαχωριστικής γραμμής ανάμεσα σε Χριστιανούς και Εβραίους, όριο που θα
επιβεβαιωνόταν με τραγικό τρόπο λίγους μήνες αργότερα με τη σε γενικές γραμμές παθητική
αδιαφορία του χριστιανικού πληθυσμού.
Τα συσσίτια του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου για τα παιδιά των εργαζομένων, με
ημερήσιο συσσίτιο πατάτες, αβγά, σύκα και ψωμί εγκαινιάστηκαν τον Ιούνιο του 1942 παρουσία
αρκετών επισήμων από τη Γενική Διοίκηση, την αστυνομική διοίκηση, και τον Ερυθρό Σταυρό και
γίνονταν αντικείμενο προπαγάνδας εκ μέρους των γερμανικών και ελληνικών αρχών και προβολής
τους.104
Ο νεοϊδρυθείς Δήμος Καλαμαριάς σύστησε Επιτροπή Παιδικών Συσσιτίων όπου
καθημερινά προσφέρονταν τροφή σε 1.500 παιδιά οικογενειών του Δήμου Καλαμαριάς. 105
Από το 1943, η παράνομη αντιστασιακή Ε.Π.Ο.Ν. με το νόμιμο σωματείο του Ο.Ψ.Υ.Π.
(«Οργανισμός Ψυχαγωγίας Υγείας Παιδιού») έδρασε στον τομέα της πρόνοιας και των παιδικών
συσσιτίων και προσπάθησε να διαφοροποιηθεί κομίζοντας νέες ιδέες για την ανάγκη ψυχαγωγίας
των παιδιών. Ο Ο.Ψ.Υ.Π. δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία στελεχών και μελών της Ε.Π.Ο.Ν.
Μέχρι τη δημιουργία του, η Ε.Π.Ο.Ν.106 συνεργαζόταν με τις χριστιανικές οργανώσεις στις
συνοικίες, όπως το Διοικητήριο και την Τούμπα. Στη συνέχεια για να βελτιώσει τη μαζική
δραστηριότητα και για να ικανοποιήσει τις ανάγκες των παιδιών τόσο ως προς τα συσσίτια όσο και
ως προς την ψυχαγωγία τους ίδρυσε τον Ο.Ψ.Υ.Π.. Δημιουργήθηκε με καταστατικό εγκεκριμένο
από τις δικαστικές αρχές με πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου τον καθηγητή του πανεπιστημίου
Αντώνη Σιγάλα, που δεν ήταν οργανωμένος στο Κ.Κ.Ε. και μέλη του διανοούμενους άντρες και
γυναίκες. Ο Οργανισμός μετά την έγκριση του καταστατικού του συνδέθηκε με όλες τις επιμέρους
οργανώσεις κοινωνικής πρόνοιας και άρχισε τη δράση του δημιουργώντας ακόμη και
κουκλοθέατρο και «εβδομάδα του παιδιού». Στην πραγματικότητα προλείανε το έδαφος για τη
δημιουργία λαϊκών επιτροπών των συνοικιών της Θεσσαλονίκης το καλοκαίρι του 1944.107
Στα παιδικά συσσίτια τράφηκαν από 15 ως 37 χιλιάδες παιδιά, ενώ άλλα 7 - 8,5 χιλιάδες
παιδιά βρήκαν τροφή σε εκείνα των κατηχητικών. Οι αριθμοί αυτοί είναι ενδεικτικοί για τον
καθοριστικό ρόλο που έπαιξε ο θεσμός σε όλο το διάστημα της Κατοχής και ιδιαίτερα το δύσκολο
χειμώνα του 1941 - 1942.108
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Γιομτώβ Γιακοέλ, Απομνημονεύματα 1941 – 1943 (εισ. - επιμ. Φραγκίσκη Αμπατζοπούλου), Ίδρυμα Ετς Αχαΐμ,

Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1993, σ. 50 - 51.
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Εφ. Απογευματινή, 22 Ιουνίου 1942.
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Δορδανάς και Τσιρώνης, «Η Καλαμαριά την περίοδο 1940 - 1945. Τα χρόνια του Πολέμου, της Κατοχής και της

Απελευθέρωσης», Ι.Α.Π.Ε. Δήμου Καλαμαριάς, Η Καλαμαριά γράφει ιστορία 1940 – 1967. Από την επιβίωση στη
δημιουργία (επιμ. Ιωαννίδου Ελένη, Τσιρώνης Θεοδόσης), ILP Productions, Θεσσαλονίκη 2004, σ. 21.
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Για την Ε.Π.Ο.Ν. βλ. Πέτρος Ανταίος, Συμβολή στην ιστορία της ΕΠΟΝ, Καστανιώτης Αθήνα 1977 - 1979, τ. ΑΙ -

ΑΙΙ, επίσης Δημήτρης Δημητρόπουλος, Ευδοκία Ολυμπίτου, Αρχείο του Κεντρικού Συμβουλίου της Ε.Π.Ο.Ν. Συλλογή
Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας, Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας και Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών/
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Σχετικά με τον Ο.Ψ.Υ.Π. βλ. Ελευθερίου, ό.π., σ. 67, 79.
Εφ. Νέα Ευρώπη, 10 Απριλίου, 8, 9 Μαΐου 1942, 24 Απριλίου 1943, εφ. Απογευματινή, 28 Μαρτίου 1943.
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Επιπλέον ένα μικρό ποσοστό παιδιών από τη Θεσσαλονίκη έφυγε οργανωμένα σε αγροτικές
περιοχές της Μακεδονίας για να σωθεί από την πείνα.
Γενικότερα τα παιδικά συσσίτια ξεκίνησαν με πρωτοβουλία του Ερυθρού Σταυρού, μαζικών
φορέων της πόλης, όπως το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο, η Τεκτονική Στοά, οι Ναυτικοί Όμιλοι, ο
Σύλλογος Καπνεμπόρων, η Ε.Ο.Χ.Α., η Χ.Ε.Ν., η Χ.Α.Ν., το Άσυλο του Παιδιού, το Παπάφειο
Ορφανοτροφείο. Τα συσσίτια αυτά εφοδιάζονταν τόσο από τις προσπάθειες των ίδιων των φορέων,
από τις δωρεές επαγγελματικών ενώσεων, από τα τρόφιμα που συγκέντρωνε για παιδιά το Λύκειο
Ελληνίδων και από την Α.Υ.Ε.Μ.109 Παρατηρούμε ότι πρόκειται για τους ίδιους παραδοσιακούς
φορείς αρωγής όπως τους ονομάσαμε παραπάνω, που είχαν πάρει πρωτοβουλία και για τα λαϊκά
συσσίτια: τα ανώτερα κοινωνικά στρώματα και τις συσσωματώσεις τους, όλες εκείνες τις
οργανώσεις που δρούσαν στη Θεσσαλονίκη από τον ερχομό των προσφύγων του 1922, την
Εκκλησία, το Εργατοϋπαλληλικό κέντρο, τον Ερυθρό Σταυρό, με κίνητρα σίγουρα ανθρωπιστικά
αλλά και προπαγάνδας και ατομικών συμφερόντων.
7. Επισιτισμός και βουλγαρική προπαγάνδα
Η Βουλγαρική Λέσχη για τον προσεταιρισμό των κατοίκων της Θεσσαλονίκης στη
βουλγαρική ιδέα διένειμε δωρεάν ή σε πολύ χαμηλές τιμές τρόφιμα και διάφορα άλλα είδη, τα
οποία προμηθευόταν από τη Βουλγαρία. Από τον Απρίλιο του 1942 ανέφερε ότι μόνο τα μέλη της
θα έπαιρναν τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης, που σήμαινε ότι έπρεπε να πάρει κάποιος τη
βουλγαρική υπηκοότητα, για να γίνει μέλος.110 Σύμφωνα με αναφορές της κατοχικής υπηρεσίας του
Κέντρου Αλλοδαπών του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, τον Οκτώβριο του 1942 τα μέλη της
Λέσχης ήταν 14.149 και μέχρι τον Απρίλιο του 1944 έφτασαν να είναι 18.426. Αν τα στοιχεία είναι
ακριβή η αύξηση των μελών της Λέσχης είναι μικρή αναλογικά προς τις ποικίλες προσπάθειες και
τις μεγάλες δαπάνες στις οποίες είχε υποβληθεί η βουλγαρική προπαγάνδα για την προσέλκυσή
τους αν μάλιστα ληφθεί υπόψη ότι τα άτομα αυτά δεν προέρχονταν μόνο από τη Θεσσαλονίκη
αλλά και από όλες τις επαρχίες της Δυτικής Μακεδονίας.111 Στο ότι η απήχηση της βουλγαρικής
προπαγάνδας στους κατοίκους της πόλης δεν ήταν μεγάλη συμφωνούν και κάποιες μαρτυρίες για
την εποχή.112 Πολλοί από τους ανθρώπους αυτούς που γράφονταν στη Λέσχη για να εξασφαλίσουν
παροχές τροφίμων και ειδών για τις οικογένειές τους, αργότερα μετανοούσαν και δήλωναν τη
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μεταστροφή τους προς τις ελληνικές αρχές με επίσημα έγγραφα. 113 Οι βουλγαρικές πηγές της
εποχής κάνουν λόγο για 80.000 εγγεγραμμένα μέλη στη Λέσχη, με στόχο πιθανότατα να
παρουσιάσουν ως μέλη της το συνολικό αριθμό των Βουλγάρων της Μακεδονίας, που παρουσίαζαν
οι στατιστικές του Μεσοπολέμου, όπου αναφέρουν για το 1940, 94.509 Σλαβομακεδόνες. 114
Συμπεράσματα
Την αντιμετώπιση των επισιτιστικών προβλημάτων μπορούμε να την διακρίνουμε σε δύο
φάσεις, τις οποίες σχηματικά θα ονομάζαμε φάση της επιβίωσης και φάση της διεκδίκησης.
Κατά τους πρώτους μήνες της κατοχής το γεγονός ότι η πόλη ήταν κοντά στις παραγωγικές
ζώνες έπαιξε έναν πολύ σημαντικό ρόλο, ώστε να μην υπάρξει ποσοστό θανάτων άμεσα από πείνα
αντίστοιχο των Αθηνών. Είναι η περίοδος κατά την οποία το φαινόμενο της μαύρης αγοράς είχε
πάρει μαζικές διαστάσεις. Για την Αθήνα και τη μαύρη αγορά έχει επισημανθεί ότι μέχρι το
καλοκαίρι του 1942, που διήρκεσε η μεγάλη κρίση του λιμού, οι υπόγειες συναλλαγές είχαν λάβει
κυρίως προσωπικό ή οικογενειακό χαρακτήρα, με στόχο την επιβίωση. Αντίθετα, μετά το πέρασμα
της πρώτης κρίσης αυξήθηκαν τα κέντρα απόκρυψης και τα μεταφορικά μέσα των ιδιωτών ή του
στρατού Κατοχής διατέθηκαν για παρόμοιους σκοπούς με στόχο πια τα μεγάλα κέρδη. 115 Στη
Θεσσαλονίκη φαίνεται ότι οι παραγωγοί τροφίμων του μακεδονικού κάμπου έγιναν κάτοχοι μικρών
ή μεγάλων περιουσιών από τα πρώτα σημάδια εμφάνισης του λιμού. Ταυτόχρονα οι φορείς της
ελληνικής δωσιλογικής κυβέρνησης και ο συνεργάτες τους μέσω της σχέση τους με τη γερμανική
διοίκηση και τοποθετημένοι σε καίριες θέσεις, αποκόμιζαν μεγάλα κέρδη. Ωστόσο η ιδιαιτερότητα
της Θεσσαλονίκης ως προς τον πλουτισμό κατά την Κατοχή, ήταν ότι, μετά το 1942, με τον
εκτοπισμό του εβραϊκού πληθυσμού της πόλης, η εκμετάλλευση των εβραϊκών περιουσιών
αποτέλεσε μία νέα πηγή πλουτισμού, η οποία δεν ακολουθούσε τις υπόγειες διαδρομές. Αντίθετα
τα μεσαία και κατώτερα κοινωνικά στρώματα ήταν εκείνα που πουλούσαν τα υπάρχοντά τους για
ένα κομμάτι ψωμί στην κυριολεξία, οργανώνονταν σε συνεταιρισμούς και συλλόγους και έπρεπε
να αντιμετωπίσουν, τις γερμανικές αρχές, το επίσημο κράτος και τους κερδοσκόπους.
Το επίσημο κράτος έκανε αισθητή την παρουσία του μέσα από τα λαϊκά και τα παιδικά
συσσίτια, τα οποία ωστόσο αναδιοργανώθηκαν από τις παραδοσιακές, ως προς την κοινωνική τους
προέλευση και ως προς τη δράση τους στο παρελθόν, δυνάμεις αρωγής των απόρων στην πόλη, τον
Ερυθρό Σταυρό, τους εύπορους και τα φιλανθρωπικά τους σωματεία, την Εκκλησία, που είχαν την
τεχνογνωσία, γνώριζαν τους μηχανισμούς μέσα από τους οποίους θα λειτουργούσαν ενώ μέσω της
θεσμικής τους εξουσίας και της σχέσης τους με ελληνικές και γερμανικές αρχές είχαν πρόσβαση
στα αποθέματα τροφίμων. Μετά τις πρωτοβουλίες των παραπάνω φορέων, τα συσσίτια τέθηκαν
υπό την αιγίδα της πολιτείας και έπαιξαν καθοριστικό ρόλο σε όλο το διάστημα της Κατοχής και
ιδιαίτερα το δύσκολο χειμώνα του 1941 – 1942. Ταυτόχρονα, ισχυροποίησαν το ρόλο και την
εξουσία των παραπάνω θεσμών, ιδιαίτερα της εκκλησίας, μέσα στην πόλη αλλά συνέβαλαν και στη
διατήρησή τους στη συλλογική μνήμη διαχρονικά.
Η ευαίσθητη ομάδα των παιδιών έτυχε προστασίας από την πρώτη στιγμή ωστόσο στο
πεδίο του επισιτισμού των παιδιών αναδείχθηκε η διαχωριστική γραμμή με το εβραϊκό στοιχείο της
πόλης καθώς μόνο ο Ερυθρός Σταυρός Θεσσαλονίκης βοήθησε τα παιδικά συσσίτια της
Ισραηλιτικής Κοινότητας, τα οποία οργάνωσε η ίδια από τους πρώτους μήνες του 1942.
Μέσα από τη φάση της επιβίωσης αναδύθηκε σταδιακά η φάση της διεκδίκησης. Η
εργασιακή πολιτική εκμετάλλευσης των γερμανικών αρχών τους πρώτους μήνες της κατοχής με το
λίγο φαγητό που παρείχαν μπορεί να δικαιολογήσει το ότι δεν υπήρχαν περισσότερα θύματα σε μία
πόλη χιλιάδων απόρων αλλά μπορεί να εξηγήσει και την ιδιαίτερη δυναμική που ανέπτυξε το
Ε.Ε.Α.Μ. καθώς ήρθε να προασπίσει τα στοιχειώδη δικαιώματα όλων αυτών των ανθρώπων, που η
επίσημη πολιτεία τους άφηνε απροστάτευτους. Η δημιουργία προμηθευτικών και καταναλωτικών
συνεταιρισμών σχετίζονταν με την επίδραση του Ε.Ε.Α.Μ. ως ένα βαθμό, και ήταν ένας τρόπος
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αντιμετώπισης της πείνας και των ελλείψεων. Συνέδεσε ανθρώπους είτε σε μια συλλογική
συναλλαγή με τους παραγωγούς είτε σε μια οργανωμένη και συλλογική άσκηση πίεσης και
διεκδίκησης προστασίας από το κράτος και τις αρχές. Εξυπηρετούσε κοινωνικά συμφέροντα και
ενέπλεξε την πλειονότητα των πολιτών, αλλού λιγότερο και αλλού περισσότερο, σε ενασχόληση με
το κοινωνικό και το πολιτικό γίγνεσθαι ενώ ανέδειξε ως σημαντική δύναμη παρέμβασης το
Ε.Ε.Α.Μ. και στη συνέχεια το Ε.Α.Μ.. από το 1942 και μετά.
Η πρώιμη ένοπλη αντίσταση στη Θεσσαλονίκη μέσω της «Ελευθερίας» συνδέθηκε και με
την προσπάθεια οργανώσεων πόλης για τη συνδρομή στον επισιτισμό και σε άλλα προβλήματα των
πολιτών. Η ΟΚΝΕ ως τέτοια οργάνωση βρήκε πρόσφορο έδαφος ανάπτυξης κυρίως στο χώρο του
πανεπιστημίου, όπου αναδιοργάνωσαν τη Φοιτητική Λέσχη, ωστόσο οι προδοτικοί μηχανισμοί που
λειτουργούσαν μέσα στο πανεπιστήμιο και τα ισχυρά αντίποινα μετά τις πρώτες ένοπλες επιθέσεις
έξω από την πόλη εμπόδισαν τη δράση τους. Από το 1942 και το 1943 ιδιαίτερη βοήθεια για τον
επισιτισμό ευρύτερων πληθυσμών πρόσφερε το Ε.Α.Μ. μέσω των τοπικών επιτροπών και της
Εθνικής Αλληλεγγύης, ενώ συχνά συνεργάζονταν με τις υπάρχουσες δομές, όπως ήταν οι
χριστιανικές οργανώσεις στις συνοικίες.
Ο επισιτισμός, λοιπόν, οργανώθηκε από την πολιτεία, με τη συνδρομή συλλογικών
κοινωνικών φορέων, αλλά και ιδιωτών. Ανέδειξε νέες συλλογικές μορφές διεκδίκησης, έγινε πεδίο
σύγκλισης και συνεργασίας, αντιθέσεων, ατασθαλιών και εκμετάλλευσης, άσκησης προπαγάνδας
και ελέγχου εκ μέρους των ελληνικών και γερμανικών αρχών προς τον πληθυσμό αλλά τελικά
ελέγχου και εκ μέρους της κοινωνίας προς τις αρχές.
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