
  

  Μνήμων

   Τόμ. 14 (1992)

  

 

  

  Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΙΜΗΣ ΚΑΜΠΗΣ
(1942-1943). ΜΙΑ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΕΛΛΑΔΑ 

  ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ   

  doi: 10.12681/mnimon.176 

 

  

  

   

Βιβλιογραφική αναφορά:
  
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Γ. (1992). Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΙΜΗΣ ΚΑΜΠΗΣ (1942-1943). ΜΙΑ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΕΛΛΑΔΑ. Μνήμων, 14, 133–149.
https://doi.org/10.12681/mnimon.176

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://epublishing.ekt.gr  |  e-Εκδότης: EKT  |  Πρόσβαση: 22/05/2023 19:20:18



ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 

Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΙΜΗΣ ΚΑΜΠΗΣ (1942-1943) 

ΜΙΑ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 

ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΕΑΛΑΔΑ 

*Αν ιεραρχήσουμε τις υποπεριόδους της Κατοχής σύμφωνα με τήν ένταση 

των εξελίξεων πού συνέβησαν σε κάθε μία άπο αυτές, τότε ή άνοιξη του 1943 

θα κατελάμβανε μια άπο τις πλέον εξέχουσες θέσεις. Ή εικόνα της κατεχό

μενης χώρας άλλαξε ολοκληρωτικά μέσα σ αυτούς τους λίγους μήνες ενώ ή 

δύναμη και ή ταχύτητα των αλλαγών μόνο τήν σύγκριση με επαναστατικές 

περιόδους επιτρέπει. Έ χώρα, ή ελληνική κοινωνία, πού επούλωνε στο δεύ

τερο μισό του 1942 τις βαθιές πληγές άπο τίς τραγικές εμπειρίες του προη

γούμενου χειμώνα, εγκατέλειψε αιφνίδια τήν έ'στω και φαινομενική απάθεια 

της για να ριχθεΐ στην μεγάλη περιπέτεια τών ένοπλων ριζοσπαστικών διεκ

δικήσεων, οχι μόνο τής εθνικής απελευθέρωσης άλλα και τής κοινωνικής ανα

τροπής. Αυτή ή κοινωνία δημιούργησε σε ελάχιστο χρόνο αντάρτικους στρα

τούς, τροφοδότησε επαναστατικές οργανώσεις, αμφισβήτησε τήν κρατική εξου

σία, οχι μόνο τήν συνδεμένη μέ τίς αρχές κατοχής άλλα και εκείνη πού οι 

σύμμαχοι τής προετοίμαζαν και τής ύποσχόντουσαν. 'Εξελίξεις πού οπωσδή

ποτε δεν συμβαίνουν συχνά στην διάρκεια τής νεοελληνικής ιστορίας. 

Ή περίοδος δεν μας είναι ιδιαίτερα γνωστή. Έ ως τώρα ιστοριογραφία 

εϊτε τήν προσπερνά γρήγορα ώστε να προλάβει τήν εκτενέστερη ενασχόληση 

μέ εποχές δπου κυριάρχησαν τα γύρω άπο τήν εξουσία παιχνίδια, ε'ίτε τήν 

περιορίζει στο κεφάλαιο πείνα χωρίς να επιμένει ιδιαίτερα ούτε στις αιτίες 

της, ούτε στους μηχανισμούς πού αυτή προκάλεσε1. Δεν αποτελούν νέα δια

πίστωση δλα αυτά, εφόσον πολλά έχουμε ακόμα να ερευνήσουμε και να μά

θουμε για το σύνολο τής κατοχικής τριετίας2. Επιπλέον δμως ή έκρηξη τής 

1. Πβ. το άρθρο τοΰ Προκοπή Παπαστράτη, «Ή ιστοριογραφία τής περιόδου 1940-
1950», Σύγχρονα Θέματα, τχ. 35-37, 1988, σ. 183 κ.έ., και το βιβλιοκριτικό σημείωμα 
του γράφοντος για το βιβλίο του Χάγκεν Φλάϊσερ, «Στέμμα και Σβάστικα. Ή Ελλάδα τής 
Κατοχής και τής Αντίστασης», Τα Ιστορικά, τχ. 11, Δεκέμβριος 1989, σ. 444-449. 

2. Στο Συμπόσιο τοϋ 1978, μέ θέμα «Ή Ελλάδα στη δεκαετία 1940-1950», στην 
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άνοιξης του 1943 θεωρείται γενικά προϊόν μιας γραμμικής νομοτελειακής 

εξέλιξης στηριγμένης στην απόγνωση τών πεινώντων και καταδυνάστευα μέ

νων Ελλήνων. Οι περισσότερες από τις μαρτυρίες επιμένουν στα πολύμορφα 

πάθη του ελληνικού λαοΰ και αφήνουν να εννοηθεί Οτι οι εξελίξεις είναι το 

άμεσο αποτέλεσμα της συσσώρευσης αυτών τών παθών, της δίκαιης αγανά

κτησης πού προκάλεσαν, τής οργανωτικής έστω ωρίμανσης καί προετοιμασίας 

καί, πέραν τούτου, ουδέν. *Αν καί συχνά διακρίνονται ϊχνη μιας πιο σύνθε

της διαδρομής, ή συζήτηση περιστρέφεται στο αναμενόμενο, στην «ωρίμανση» 

τών συνθηκών3. 
,νΑν καί σχετικά σύντομη δμως, ή κατοχική περίοδος δεν είναι ακριβώς 

ευθύγραμμη. Και ή πηγή τών εξελίξεων καί τών αντιδράσεων σ' αυτήν δεν 

Ουάσιγκτον, τα Πρακτικά του οποίου [ελληνική μετάφραση, Ή 'Ελλάδα στη δεκαετία 

1940-1950. "Ενα έθνος σε κρίση, 'Αθήνα, Θεμέλιο, 1984] είναι μια άπα τις πρώτες προ

σπάθειες επιστημονικής θεώρησης τής περιόδου, στις λίγες συγκριτικά εισηγήσεις πού 

ασχολήθηκαν με τα συμβαίνοντα στο εσωτερικό τής κατεχόμενης χώρας, ό χωρισμός σε 

περιόδους καί οι μεταξύ τους διαφορές πάσχουν εξαιτίας τής υποταγής τους σέ σχήματα 

με καθολική 'ισχύ σέ όλες τις φάσεις τής κατοχής. Ή πείνα, ή καταπίεση, ό θάνατος, εί

ναι σταθερές, για παράδειγμα, στην εισήγηση του Γιάννη Ίατρίδη πού για τα υπόλοιπα 

περιορίζεται να σημειώσει δτι, «...άλλα μεγάλα θέματα, παραμένουν αδιερεύνητα, όπως 

ό χαρακτήρας καί οι πρακτικές τοΰ καθεστώτος κατοχής, ή επίδραση του πολέμου καί 

τής κατοχής στην οικονομία, στην πρόνοια καί τις κοινωνικό-πολιτικές αξίες του έθνους...» 

(σ. 49). Στην εισήγηση του Γιάννη Χόνδρου, οπού σωστά επισημαίνεται το αντιστασιακό 

κενό μεταξύ καλοκαιριού του 1941 καί άνοιξης του 1943, ή εξήγηση φαίνεται να βρί

σκεται στην οργανωτική ωρίμανση του ΕΑΜ χωρίς περαιτέρω επεξηγήσεις παρά τις πολύ 

σημαντικές επιμέρους παρατηρήσεις του. Στην άριστη τέλος εισήγηση τοΰ Σταύρου Θω-

μαδάκη, «Μαύρη αγορά, πληθωρισμός καί βία», πολλές από τις σημαντικές διαπιστώσεις 

μένουν ημιτελείς, ό διαχωρισμός τών περιόδων είναι υποτυπώδης καί ο'ι σχέσεις ανάμεσα 

στα κυκλώματα διανομής, τις αντιστασιακές πρωτοβουλίες καί τις εμφύλιες συρράξεις 

παραμένουν ασαφείς. Αυτά παρά το γεγονός δτι πρόκειται για μια άπο τις καλύτερες ερ

γασίες στον τομέα. Το μεταγενέστερο συμπόσιο, «Ελλάδα, 1936-1944. Δικτατορία, Κα

τοχή, Αντίσταση» [Πρακτικά άπο το Μορφωτικό 'Ινστιτούτο τής ΑΤΕ, 'Αθήνα, 1989], 

ήταν ακόμα πιο φτωχό σέ τέτοιου εί'δους αναζητήσεις. 

3. Σημαντικές μαρτυρίες, άπο καιρό γνωστές, επέμεναν στις βελτιωμένες συνθήκες 

ζωής στην 'Αθήνα καί στην διάχυτη αισιοδοξία πού εμφανίστηκε σποραδικά άπο το τέλος 

τής άνοιξης τοΰ 1942 — μέ τις πρώτες αφίξεις αξιόλογων φορτίων τροφίμων άπο το εξω

τερικό— σταθερότερα δε άπο το φθινόπωρο τοΰ 1942. Στο πολύ ενδιαφέρον ημερολόγιο 

τοΰ Χρήστου Χρηστίδη Χρόνια κατοχής, 1941-1944, 'Αθήνα 1971, ή εικόνα τής κεν

τρικής αγοράς τής 'Αθήνας την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 1942, αποτελεί μια άριστη εικόνα 

μεταβολής τών συνθηκών πού καί ό γράφων παρατηρεί καί τονίζει: «...ή αισιοδοξία πού 

κατέχει τον κόσμο...» (σ. 316). Παράλληλα όμως, μια άλλη μαρτυρία καί αντίληψη φαί

νεται στο έργο τοΰ Θανάση Χατζή, Ή νικηφόρα επανάσταση πον χάθηκε, 'Αθήνα, Πα-

παζήσης, τ. Α', σ. 326 κ.έ. Ένώ ή περίοδος χαρακτηρίζεται ως «ορόσημο» στις εξελίξεις, 

ή συγκυρία συνδέεται περισσότερο μέ την Β' Πανελλαδική Συνδιάσκεψη τοΰ ΚΚΕ (Δε

κέμβριος 1942) παρά μέ άλλου είδους μεταβολές καί εξελίξεις. 
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είναι πάντα ή συμφορά και ή απελπισία. 'Από την άποψη αύτη το έντονο 

1943 αποτελεί ενα κλασικό παράδειγμα. Οί κοινωνικές εκρήξεις πού το συ

νόδεψαν δείχνουν να συνδέονται περισσότερο με το τέλος της περιόδου της 

απόγνωσης, όσον άφορα την πείνα και την οικονομική δραστηριότητα τουλά

χιστον, καί οχι με την εντασή της στα δρια της απελπισίας. "Άς εξετάσουμε, 

στο σημείωμα μας αυτό, μερικές μαρτυρίες για τήν καίρια απειλούμενη από 

τήν εξαθλίωση περιοχή, τον αστικό χώρο της 'Αθήνας, πού πλήρωσε καί το 

βαρύτερο τίμημα στίς τραγικές μέρες της πείνας του 1941-1942. 

Βασικός μας οδηγός θα είναι ή εξέταση-συνέντευξη πού ένας "Αγγλος 

διπλωμάτης πήρε άπο έναν άνθρωπο πού με φόβο καί προσοχή παρακολού

θησε τις τότε εξελίξεις. Ό ερωτώμενος και εξεταζόμενος ήταν ένας άπο τους 

τυχερούς Εβραίους της Ελλάδας. 'Ονομαζόταν Antonio Gomes καί ήταν 

Πορτογάλος υπήκοος, ιδιότητα πού τον προφύλαξε άπο τήν πικρή μοίρα των 

πολλών. ~Ηταν πενήντα χρονών και εργαζόταν ως πράκτορας τών παραγω

γών κινηματογραφικών ταινιών αδελφών Σκούρα. Έ κοινωνική καί οικονο

μική επιφάνεια τών τελευταίων στίς Ενωμένες Πολιτείες καί έξω άπο αυ

τές, έκανε τους συνεργάτες τους πρόσωπα κύρους καί οπωσδήποτε αξιόπι

στα4. Ό "Αγγλος διπλωμάτης Ridley Prentice, πού εξέτασε τον τυχερό πρό

σφυγα στή Λισαβόνα, θεώρησε τήν πηγή ιδιαίτερα αξιόπιστη. Ή συνέντευ

ξη μεταδόθηκε στο Political Intelligence D e p a r t m e n t στίς 16 Δεκεμβρίου 

1943. Ό Gomes έφυγε άπο τήν 'Αθήνα στίς 12 Νοεμβρίου 1943 σιδηροδρο

μικώς καί πέρασε άπο το Βελιγράδι, τήν Βιέννη, το Μόναχο καί το Παρίσι 

πριν φθάσει, διασχίζοντας τήν 'Ισπανία, στην Πορτογαλία5. Οί συνθήκες του 

ταξιδιού άλλα καί οί προγενέστερες εμπειρίες τον είχαν κάνει έναν πολύ φο

βισμένο άνθρωπο. Στην ουδέτερη Αισαβόνα εξάλλου έκτος άπο "Αγγλους 

υπήρχαν καί πολυάριθμοι Γερμανοί πράκτορες. 

4. Άπο τα αδέλφια Σκούρα, ό Δημήτριος εργαζόταν, ώς τον θάνατο του, στα 1938, 

στην Ελλάδα δπου καί είχε έντονη δραστηριότητα σχετική με τον κινηματογράφο ώς αίθου-

σάρχης του «Άττικον» αρχικά καί τοΰ «Ρέξ» καί άλλων λιγότερο διάσημων αιθουσών στή 

συνέχεια («Αττικό» Κυψέλης, «Καπιτολ» ΙΙειραιά, «Παλλάς», Θεσσαλονίκης κλπ. κλπ.), 

στή συνέχεια καί ώς ιδρυτής της διάσημης στα ελληνικά κινηματογραφικά πράγματα «Σκού

ρας Φιλμ». Οί αδελφοί του, Σπυρίδων, Κωνσταντίνος καί Γεώργιος Σκούρας, ήταν άπο 

τους κυριώτερους μετόχους της FOX FILM Corporation καί ιδιοκτήτες εκατοντάδων κι

νηματογραφικών αιθουσών στίς ΗΠΑ. Ένα είδος μεσοπολεμικών Ώνάσηδων με άλλα λό

για στο χώρο του θεάματος. ΟΊ άνθρωποι τους ήταν οπωσδήποτε σημαντικά πρόσωπα ! 

5. Το κείμενο της συνέντευξης καί τα σχόλια του Άγγλου αξιωματούχου βρίσκονται 

στο F 0 371/37210 (1943) R. 13659 [...copy of Political Memorandum Greece No 1, 

to Political Intelligence Department, recording interview with Antonio Gomes, a 

Portuguese Jew just returned from Athens, Lisbon, 16th December 1943]. Μικρο-

φωτογραφημένο βρίσκεται στή συλλογή εγγράφων του Foreign Office στο Κέντρο Έρεύ-

νης της 'Ιστορίας του Νεωτέρου 'Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών. 



136 Γιώργος Μαργαρίτης 

Στην μαρτυρία του, συνέντευξη μάλλον, εντυπωσιάζει, ιδιαίτερα, καθώς 

τονίζει κατηγορηματικά και επαναλαμβάνει δύο φορές τον 'ισχυρισμό δτι: 

«...για τους φτωχούς, ή ζωή στην 'Αθήνα είναι πολύ πιο εύκολη στην 'Αθήνα 

απ ό,τι στην Λισαβόνα. Είναι κατηγορηματικός στο σημείο αυτό. Λέει οτι 

κάτι τέτοιο δεν συνέβαινε στα 1941, καθώς υπήρχε τότε μία έντονη ανεπάρ

κεια τροφίμων και αρκετές περιπτώσεις θανάτων από ασιτία, παρόλο πού οι 

σχετικοί αριθμοί δέν πλησιάζουν καθόλου τα μεγέθη πού τόσο συχνά έχουν 

ακουστεί. 'Υποστηρίζει οτι σήμερα6, παρά το νομισματικό χάος πού επικρα

τεί, οι πλούσιοι μπορούν να αποκτήσουν οτιδήποτε επιθυμούν, ενώ οί Γερμα

νοί, για να εξωραΐσουν την κυριαρχία τους, βλέπουν δτι ή κατάσταση δέν εί

ναι άπλα υποφερτή, αλλά ή καλύτερη δυνατή πού οί γενικότερες συνθήκες 

επιτρέπουν»7. Και παρακάτω, «...επανέλαβε και πάλι σ' αύτο το σημείο της 

συνέντευξης δτι οί "Ελληνες "δέν ήταν δυστυχισμένοι" ("n'étaient pas mal

heureux", γαλλικά στο κείμενο), καθώς είχαν συνηθίσει τήν "μιζέρια" ("la 

misère", γαλλικά στο κείμενο), ή οποία όμως δέν ήταν τόσο μεγάλη δσο ή 

αντίστοιχη των ανθρώπων στο Βελιγράδι, στο Παρίσι ή στή Λισαβόνα, θέση, 

ή οποία προερχόμενη άπα έναν Πορτογάλο υπήκοο, είναι οπωσδήποτε απρό

σμενη»8. 

Ή εξειδίκευση της σχετικής — σχετικής με καταστάσεις της εμπόλεμης 

Ευρώπης άλλα και με τίς τότε ακόμα νωπές τραγικές εμπειρίες της 'Αθήνας 

τον χειμώνα 1941-1942 — «ευημερίας», είναι, πάντα κατά τήν μαρτυρία μας, 

πολύπλευρη: «...ισχυρίζεται δτι σήμερα, παρόλο το νομισματικό χάος, οί εύ

ποροι μπορούν να αποκτήσουν οτιδήποτε πρακτικά επιθυμήσουν», «οί "δου

λειές", γενικά μιλώντας, δέν πάνε καθόλου άσχημα και οί βιομηχανίες πού 

παράγουν εϊδη πρώτης ανάγκης ανθίζουν», «τα νυκτερινά κέντρα ευημερούν 

ενώ ό αριθμός τους είναι μεγάλος. Τα εστιατόρια κάνουν καλές δουλειές, τα 

γεύματα κοστίζουν κάτι ανάμεσα σε 25.000 καί 35.000 δραχμές. Οί κινη

ματογράφοι λειτουργούν με τον καλύτερο τρόπο...»9. 

Έ έκπληξη του "Αγγλου πράκτορα ήταν δικαιολογημένη. Το τέλος του 

1943 δέν βρισκόταν μακριά άπο τήν εποχή πού ή περίπτωση της λιμοκτονού

σας Ελλάδας ήταν αντικείμενο έντονης προπαγανδιστικής δραστηριότητας. 

Για τους Συμμάχους, ή κατάσταση στην 'Αθήνα του χειμώνα 1941-42 είχε 

γίνει σύμβολο εξαθλίωσης των άτυχων λαών πού βρέθηκαν να στενάζουν κάτω 

άπο τα δεσμά του "Αξονα. Εικόνα πού καλλιεργήθηκε προπαγανδιστικά με 

6. Εννοεί φυσικά τήν ημερομηνία αναχώρησης του άπο τήν 'Αθήνα, τον Νοέμβριο 
του 1943. 

7. Στο ίδιο έγγραφο, σ. 2, παράγραφος 3. 
8. Στο 'ίδιο έγγραφο, σ. 6, παράγραφος 12. 
9. Στο ίδιο έγγραφο, σ. 2-3. 
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επιμονή και ή διάδοση της συνέβαλε στο να προστεθεί σημαντική υπερβολή 

στην έκταση των τότε συμβάντων. Έ ανατροπή αυτής της προπαγανδιστικής 

εντύπωσης καθυστέρησε σημαντικά σε σχέση μέ τίς πραγματικές εξελίξεις 

για προφανείς λόγους. Δεν υπήρχε ιδιαίτερη βιασύνη άπο τους Συμμάχους 

στο να βελτιώσουν τήν ζοφερή εικόνα τών κατεχόμενων άπο τον "Αξονα πε

ριοχών. 

Οι τελευταίες είχαν σημαντικά μεταβληθεί άπο τήν αυγή κιόλας του 

1943. Οι «αναφορές άπο τήν Ελλάδα σημειώνουν οτι οί γενικές συνθήκες 

στον τομέα τής διατροφής έχουν πρόσφατα σημαντικά βελτιωθεί», ση

μείωνε ή εβδομαδιαία πολιτική οδηγία προς τήν 'Ελληνική 'Υπηρεσία του 

Β.B.C. στις 29 'Ιανουαρίου 1943 1 0 . Λίγο αργότερα οί αναφορές στην «εξα

θλίωση» του λαοΰ στις κατεχόμενες ελληνικές πόλεις πρακτικά σταματούν 

στις ραδιοφωνικές εκπομπές του Λονδίνου, για να αντικατασταθούν άπο τις 

περιγραφές τών καταστροφών στον αγροτικό χώρο, αποτέλεσμα τών συγκρού

σεων ανάμεσα στους κατακτητές καί στην ένοπλη 'Αντίσταση πού θεριεύει 

τήν 'ίδια αυτή εποχή. 

Μια παραπλήσια εικόνα μας δίνει ή μελέτη τών γεννήσεων στην ευρύ

τερη περιφέρεια τής 'Αθήνας, τής Διοικήσεως Πρωτευούσης, στα 1942-1943. 

ΟΊ αριθμοί τών γεννηθέντων μπορούν να μας δώσουν, μέ έννεάμηνο έ'στω κα

θυστέρηση, τις συνθήκες άφ' ενός τής καθημερινής ζωής άλλα καί τίς γενι-

κώτερες προσδοκίες του πληθυσμού, τήν αισιοδοξία ή τήν απαισιοδοξία του, 

και τίς εκτιμήσεις για το άμεσο μέλλον. Στον πίνακα πού ακολουθεί τα στοι

χεία προσφέρονται για κάποιες σχετικές παρατηρήσεις. 

Το ξέσπασμα του Έλληνοϊταλικού πολέμου καί ή αβεβαιότητα πού προ

κάλεσε αντικατοπτρίζεται στον περιορισμό τών γεννήσεων άπο τον Αύγουστο 

ως τον Δεκέμβριο του 1941, μείωση πού άγγιξε το 5 0 % Π . Μετά άπο μια 

σχετική ισορρόπηση τών ποσοστών, ο'ι απειλές καί το ξέσπασμα τής πείνας 

το φθινόπωρο του 1941, αντικατοπτρίζονται στις γεννήσεις του καλοκαιριού 

του 1942 δπου άπο 1005 τον 'Ιούνιο, κατέρρευσαν στις 776 τον Ιούλιο, στις 

600 τον Αύγουστο και στις 323 τον Σεπτέμβριο, παρουσιάζοντας ανάγλυφα 

τήν κατάσταση πού επικρατούσε στο τέλος του 1941 καί στην αρχή του 1942 

στην πολύπαθη 'Αθήνα. 

Ή ανάκαμψη αύτοΰ του δείκτη ποιότητας τής ζωής καί αισιοδοξίας ήταν 

έ'ντονα διστακτική στους επόμενους μήνες καί πλησίασε τους προπολεμικούς 

μέσους δρους μόνο στο τέλος του καλοκαιριού του 1943. Στή συνέχεια όμως, 

10. FO 371/37211 (1943) R. 113/13/19. Political Wafare Executive. Weekly 
directive for B.B.C. Greek Services (January 29th - February 5th). 

11. Σέ σχέση μέ αντίστοιχο διάστημα 1940. Η. 113 γεννήσεις στο διάστημα αυτό 
στα 1940 έναντι 4.179 στα 1941. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 

Εξέλιξη γεννήσε(ον καϊ θανάτου στην περιοχή Διοικήσεως Πρωτευούσης 

1940-19431* 

'Έτος Μήνας Γεννήσεις θάνατοι Διαφοοά 

1940 

1941 

'Ιαν. 

Φεβ. 

Map. 

Άπρ. 

Μάϊ. 

Ίουν. 

Ίουλ. 

Αύγ. 

Σεπ. 

Όκτ. 

Νοε. 

Δεκ. 

συν. 

Ίαν. 

Φεβ. 

Map. 

Άπρ. 

Μάϊ. 

Ίουν. 

Ίουλ. 

2104 

1777 

1731 

1464 

1343 

1452 

1580 

1518 

1678 

1697 

1660 

1560 

19564 

1704 

1641 

1794 

1352 

1266 

1397 

1241 

1530 

1173 

1348 

1120 

1155 

1277 

1431 

1093 

954 

1019 

1168 

1562 

14830 

1585 

1396 

1538 

1385 

1476 

1572 

1635 

574 

604 

383 

343 

188 

175 

149 

425 

724 

678 

492 

-2 

4734 

119 

245 

256 

-33 

-210 

-175 

-394 

12. Πηγή: Ai θνσίαι της Έλλάοος στον Β' Παγκόσμιο πόλεμο (4γλωσσο λεύκωμα), 

'Αθήναι, Υπουργείο Άνοικοδομήσεως, Γραφείο Χωροταξικών καί Πολεοδομικών Μελε

τών, Διευθ. Κ. Α. Δοξιάδη, 1946, πίνακας 73. Σέ γενικές γραμμές οι πίνακες του λευ

κώματος αύτοϋ πάσχουν άπο μία σχετική υπερβολή, σέ βάρος φυσικά τών πραγματι

κών συνθηκών πού επικρατούσαν τότε στη χώρα. Θα ήταν για παράδειγμα ενδιαφέρουσα 

ή σύγκριση της θνησιμότητας πού δίνεται στον παραπάνω πίνακα μέ τις 'ιταλικές εκτιμή

σεις πού υπολογίζουν σέ λιγώτερα άπο το μισό τά θύματα «του υποσιτισμού» (αφήνοντας 

προφανώς εξω άλλες αιτίες θανάτου). Π.χ. μέσος ημερήσιος ορός περίπου 65 άτομα την 

ήμερα για τον Δεκέμβριο 1941, κάτω άπο 50 τον 'Ιανουάριο κλπ. [ISR. Τ. 821, Roll 

354, Comando Superiore FF. AA. Grecia, Ufficio Affari Civili, Relazione sull'opera 

svolta dal Comando Superiore FF. AA. Grecia nel campo politico-economico du

rante il primo anno di occupazione (Maggio 1941 -Maggio 1942), allegalo 11 bisj. 
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Μήνας 

Αύγ. 

Σεπ. 

Όκτ. 

Νοε. 

Δεκ. 

συν. 

Ίαν. 

Φεβ. 

Map. 

Άπρ. 

Μάϊ. 

Ίουν. 

Ίουλ. 

Αύγ. 

Σεπ. 

Όκτ. 

Νοε. 

Δεκ. 

συν. 

Ίαν. 

Φεβ. 

Map. 

Άπρ. 

Mai. 

Ίουν. 

Ίουλ. 

Αΰγ. 

Σεπ. 

Όκτ. 

Νοε. 

Δεκ. 

συν. 

Γεννήσεις 

900 

735 

941 

862 

736 

14569 

1133 

1354 

1409 

1164 

1008 

1005 

776 

600 

ΟΔΟ 

706 

600 

819 

10897 

1039 

1181 

1314 

1226 

1246 

1250 

1159 

1372 

1763 

1893 

2031 

2114 

17588 

Θάνατοι 

1832 

1891 

2632 

5061 

7257 

29260 

7021 

6164 

6088 

3948 

3208 

3129 

3048 

2467 

2160 

2666 

2691 

2250 

44840 

1886 

1413 

1390 

1057 

939 

1113 

1297 

1052 

931 

1082 

1040 

1241 

14441 

Δ ιαφορά 

-932 

-1156 

-1691 

-4199 

-6521 

-14691 

-5888 

-4810 

-4679 

-2784 

-2195 

-2124 

-2272 

-1867 

-1837 

-1960 

-2091 

-1431 

-33943 

-847 

-232 

-76 

169 

3)07 

137 

-138 

320 

832 

811 

991 

873 

3147 
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συνέχεια που άφορα αποφάσεις για τεκνοποιία πού ελήφθησαν άπο την αρχή 

της χρονιάς, ή άνοδος ήταν εντυπωσιακή. Ό Νοέμβριος μέ 2031 γεννήσεις 

και δ Δεκέμβριος μέ 2114 βρίσκονται κατά 20 ως 3 0 % υψηλότερα άπο τους 

αντίστοιχους μέσους ορούς — για τους ίδιους μήνες — της προπολεμικής πε

ριόδου. Δείγμα μιας ανανεωμένης ελπίδας, αίσθηση του τέλους τής χειρότερης 

εποχής και συνηγορία τής βελτίωσης των συνθηκών ζωής στην πρωτεύουσα 

πού, όπως παραπάνω είδαμε, εξακολουθούσε να αιφνιδιάζει τους "Αγγλους 

πράκτορες στα τέλη τής ίδιας χρονιάς. 

Οι εξηγήσεις πού δίνει ό τυχερός Έβραΐος πληροφοριοδότης για αυτήν 

τήν επάνοδο αν οχι τής ευημερίας, τουλάχιστον τής αισιοδοξίας, ενδιαφέρουν 

ίσως περισσότερο. Στην παράγραφο 8 τής συνέντευξης του υποστηρίζει οτι, 

«Θα ήταν αδύνατο για τους 'Αθηναίους να ζήσουν χωρίς τίς αποστολές τροφί

μων άπο τον 'Ερυθρό Σταυρό και άλλους οργανισμούς. Οι βελτιωμένες συνθή

κες ζωής ανάμεσα στα 1941 και στα 1943 οφείλονται αποκλειστικά σ' αυτήν 

τήν μορφή ενίσχυσης». Ή διαπίστωση αυτή συμβαδίζει μέ ανάλογες εκτιμή

σεις των αγγλικών υπηρεσιών τής περιόδου, πού πιστεύουν οτι οι βελτιώσεις 

οφείλονται στην «επιδότηση» αυτή, στην βοήθεια των Διεθνών 'Οργανισμών, 

αν καί επίσης υποστηρίζεται οτι, «οι καλές ειδήσεις άπο τα μέτωπα τής Βό

ρειας 'Αφρικής καί άλλα, δημιούργησαν ενα κλίμα αισιοδοξίας στην Ελλάδα, 

κλίμα πού είχε ώς αποτέλεσμα τήν απελευθέρωση προϊόντων πού βρισκόντου

σαν στα χέρια κερδοσκόπων καί μαυραγοριτών»1 3. 

Στην πραγματικότητα, άπο το τέλος του 1942, μέ τήν αποκλειστική 

χρησιμοποίηση εννέα Σουηδικών πλοίων1 4, οι προγραμματισμένες ποσότητες 

— μέ βάση τους 15.000 τόννους σιταριού τον μήνα — οχι μόνο τηρήθηκαν 

συστηματικά άλλα καί διευρύνθηκαν μέ άλλα είδη δπως όσπρια ή το ύπερ-

πολύτιμο παιδικό γάλα σε σκόνη1 5. Ή επάρκεια των ποσοτήτων αυτών για 

13. FO 371/37211 (1943) Η. 113/13/19. Political War Executive. Weekly di

rective for B.B.C. Greek Services (January 29th - February 5th). 

14. Τον 'Ιανουάριο τοϋ 1943, ανάμεσα στον Καναδά, τήν Τεργέστη καί τα ελληνικά 

λιμάνια κινιόντουσαν τα πλοία, «Camelia», «Formosa», «Tamara», «Mongabarra», 

«Fenris», «Bardaland», «Akka», «Yarrawonga», «Wirril». Καμμία σύγκριση δηλαδή 

μέ το τραγικό καί πολύπαθο «Τουμπλοϋ Μπουνάρ» τοϋ 1941-42. 

15. Πρακτικά συζήτησης τοϋ Πρέσβη Άγνίδη μέ τον Υπουργό 'Εξωτερικών τής 

Μ. Βρετανίας, Ηΐντεν, 30 Νοεμβρίου 1942, στο Άρχεϊον 'Εμμανουήλ Τσονοεροϋ, 'Αθήνα, 

1990, τ. Π, σ. 337. Στις αναμενόμενες ποσότητες καί 100 ύπερπολύτιμοι τόννοι γάλα σέ 

σκόνη για τίς ανάγκες των βρεφών. Στίς αποστολές αυτές μπορούν να προστεθούν έκτα

κτες αρχικά, τακτικώτερες άπο το καλοκαίρι τοΰ 1943 καί για τους επόμενους μήνες, απο

στολές τροφίμων άπο τήν Γερμανία τήν Ουγγαρία καί τήν Ρουμανία. Στα τέλη 'Απριλίου 

1943 το ατμόπλοιο «Χάλαρεν» αποσπάστηκε στο δρομολόγιο Τεργέστης - Πειραιά καί 

στο πρώτο του ταξίδι μετέφερε 3.800 τόννους ζάχαρη καί 500 τόννους γεώμηλα. Πβ. 

έφημ. «Πρωία», 29 'Απριλίου 1943. 
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την περιφέρεια της 'Αθήνας κρίθηκε, στις αρχές της άνοιξης του 1943 'ικανο

ποιητική, και στους επόμενους μήνες το σύστημα διευρύνθηκε με την μετα

φορά τροφίμων κατευθείαν στίς επαρχιακές πόλεις, την Θεσσαλονίκη, τό 'Ηρά

κλειο, τον Βόλο ή την Σμύρνη, για τα φορτία πού είχαν τελικό προορισμό 

τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. 

Οι άμεσες επιπτώσεις αυτής τής επάρκειας δέν φάνηκαν ίσως στην άν

θηση των κινηματογράφων και των νυκτερινών κέντρων, όπως ό πληροφοριο

δότης μας ισχυρίζεται. Ευρύτερες οικονομικές δραστηριότητες, ιδιαίτερα κερ

δοφόρες, είχαν, άπο τό 1942 τουλάχιστον, παγιωθεί στην κατεχόμενη πόλη, 

και 61 ασχολούμενοι μέ αυτές σίγουρα είχαν πρόσβαση σέ όλες τις μικρές ή 

μεγάλες πολυτέλειες τής εποχής 1 6. *Ας αφήσουμε αυτούς τους χώρους και ας 

πλησιάσουμε τους μέσους ορούς τών αλλαγών πού ή επάρκεια προκάλεσε. 

Έκτος λοιπόν άπο τους θανάτους άπο φυματίωση, πού στα 1943 ελάχιστα 

απέχουν άπο τους προπολεμικούς μέσους ορούς μετά άπο τα προς τα πάνο} 

άλματα τους του 1942, ο'ι έ'στω και προβληματικές στατιστικές πιστοποιούν 

τή βελτίωση τών μέσων ορών. 'Αναλυτικά: 

Οι «εργατικές» οικογένειες στην 'Αθήνα, — διάβαζε μισθωτός ή ημερο

μίσθιος χώρος — είχαν, στο διάστημα Νοεμβρίου 1941 - Μαρτίου 1942, πε

ριοριστεί στην πλειοψηφία τους σέ κατάσταση υποσιτισμού. Τό 6 3 % άπο τα 

μέλη τους εκτιμάται δτι ύφίσταντο έντονο υποσιτισμό ενώ, το 1 5 % βρισκόταν 

κάτω άπο τα απαραίτητα για τήν ζωή όρια. Το πρώτο τετράμηνο του 1943, 

το ποσοστό τών ατόμων πού βρισκόντουσαν κάτω άπο τα για τήν ζωή απα

ραίτητα όρια είχε μηδενιστεί, Ινα 1 3 % μόνο ζούσε πλέον σέ συνθήκες υπο

σιτισμού, 4 7 % σέ συνθήκες ανεπάρκειας και 4 0 % σέ κανονικές ή επαρκείς 

συνθήκες17. Τό ενδιαφέρον είναι πώς στα προπολεμικά χρόνια, το 1939 για 

παράδειγμα, 1 8 % τών ΐδιων ανθρώπων ζούσε σέ καθεστώς ανεπάρκειας ή 

υποσιτισμού και 4 7 % σέ συνθήκες στοιχειώδους επάρκειας. Μέ άλλα λόγια 

δέν επρόκειτο για μια κοινωνία τής αφθονίας οπού ο φόβος και ή εμπειρία 

τής πείνας ήταν ολότελα άγνωστοι. 

Ή επάρκεια του 1943 συνδεόταν μέ δύο παραμέτρους. Ή προ'^τη αφο

ρούσε τήν διαμόρφωση συστημάτων διανομής τού υπάρχοντος στις συνθήκες 

16. Σχετικά μέ τις πλουτοφόρες δραστηριότητες της πρώτης φάσης τής κατοχής 

πβ. Θωμαδάκης, δ.π., σ. 133. 

17. Αϊ θνσίαι τής 'Ελλάδος στον Β' Παγκόσμιο πόλεμο (ίγλωσσο λεύκωμα), 'Αθή

ναι, 1946, πίνακας 66. Υπάρχουν λόγοι να πιστεύουμε δτι οί στατιστικές αυτές δέν λαμβά

νουν υπόψη πολλές άπο τίς υπόγειες διαδρομές τών ειδών διατροφής τής περιόδου, ιδιαί

τερα τα δσα οί άπ' ευθείας ανταλλαγές τών αστών μέ τήν ύπαιθρο εξασφάλιζαν. Οί θάνα

τοι άπο πείνα ούτε ήταν τελικά τόσο πολλοί δσο θα περιμέναμε αν οί παραπάνω αριθμοί 

ήταν σοιστοί ενώ, στην πλειοψηφία τους αφορούσαν άτομα μέ παθήσεις, γήρας ή προσφυ-

γοποιηθέντες και απόκληρους, δπως λ.χ. τους αποκλεισμένους Κρήτες. 
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του 1943 πλούτου. Μία επιπλέον επιστροφή στον πληροφοριοδότη μας στο 

σημείο αυτό δεν θα ήταν χωρίς ενδιαφέρον. «Στα 1941, ή μέση ημερήσια 

αμοιβή για τους εργάτες ήταν κατά μέσο ορο 350-450 δραχμές. Τώρα ή μέση 

ημερήσια αμοιβή βρίσκεται στίς 10.000, 15.000 ή και 20.000 δραχμές18, 

ανάλογα με τήν δεξιότητα και τήν ειδίκευση του εργάτη. Αυτές οί αμοιβές 

δεν επιτρέπουν σ' έναν εργαζόμενο να αγοράσει εϊδη στην μαύρη αγορά. 'Αλλά, 

για να μπορέσει να ζήσει με κάποια άνεση, σε κάθε βιομηχανικό κλάδο υπάρ

χει και μία εργατική ένωση πού παίρνει άπο τό Κράτος εϊδη όπως αλεύρι, 

ελαιόλαδο, ελιές, όσπρια, ζάχαρη (ή σταφιδίνη — ζάχαρη άπο σταφύλια — 

δταν δεν υπάρχει κανονική ζάχαρη), [ζάμ] και άλλα εϊδη διατροφής, και τα 

μεταπωλεί στα μέλη της στις επίσημες τιμές, οι όποιες είναι σαφώς πιο χα

μηλές άπο τίς αντίστοιχες της μαύρης άγορας. Για παράδειγμα, μία "όκά" 

ψωμιού, πωλείται άπο τις ενώσεις στους εργαζόμενους στίς 2.400 δραχμές 

ενώ, ή τιμή της στή μαύρη αγορά είναι 20.000 δραχμές, δηλαδή οκτώ φορές 

περισσότερο»19. 

Κάθε προσπάθεια κατανόησης τών δρων επιβίωσης τών ανθρώπων με 

άξονα τίς αμοιβές και το τρέχον κόστος τών προϊόντων, θα βρισκόταν, στην 

πριότη κιόλας στροφή, σε αδιέξοδο. Προσπάθειες ερμηνείας τών συμβαινόντων 

στην περίοδο αυτή πού ξεκινούν άπο τήν αποκλειστική σύγκριση τών δύο με

γεθών, τών τιμών της «μαύρης» και τών αμοιβών, εύκολα καταλήγουν στο 

πουθενά. Ή ύπαρξη δύο συστημάτων αποτίμησης τών αγαθών εξηγεί τα 

ανεξήγητα και αποκαλύπτει τήν έκβαση τών σκληρών συγκρούσεων του 1942-

1943 στίς πόλεις σχετικά με τίς διαδρομές διανομής του νέου πλούτου20. Οι 

ενώσεις τών εργαζομένων, σύλλογοι, σωματεία, συνδικάτα είχαν ήδη κερ

δίσει μια σημαντική θέση στίς διαδικασίες αυτές. 'Ακόμα και ή προερχόμενη 

άπο τίς χώρες του "Αξονα βοήθεια κατέληγε στην διαμέσου τών ενώσεων 

αυτών διανομή21. Οι αφετηρίες αυτής της παράδοξης ανοχής ή και υπόθαλ

ψης τών εργατικών ενώσεων άπο ενα καθεστώς καθ' δλα ολοκληρωτικό, κα

ταπιεστικό καί, σε τελευταία ανάλυση, όργανο τών δυνάμεων κατοχής, πρέ-

18. Συχνά δμως καί μέ κάποια επιπλέον σε είδος απολαβή πού παραγνωρίζεται εδώ. 

19. Συνέντευξη, παράγραφος 10. 

20. Ή πρώτη «γενική απεργία» — κατά τήν ΕΑΜική ορολογία, σχετικά μαζική 

απεργιακή κινητοποίηση θα ήταν ακριβέστερο — ξέσπασε στίς 7 Σεπτεμβρίου του 1942 

μέ α'ίτημα τήν «επίλυση» τών ζωτικών προβλημάτων» τών εργαζομένων καί τών οικο

γενειών τους. 'Αξιοσημείωτο το γεγονός δτι λίγες ημέρες νωρίτερα, στις 29 Αυγούστου, 

είχαν φθάσει στον Πειραιά οί πρώτες σημαντικές ποσότητες τροφίμων άπο τον Καναδά, 

16.000 τόννοι σιτηρά. Πβ. έφημ. Ή Πρωία, 3 Σεπτεμβρίου 1942. Το ουσιαστικό ζητούμε

νο της διαμάχης ήταν οί τρόποι διάθεσης καί οί μηχανισμοί διανομής αυτών τών αγαθών. 

21. Πβ. εφημερίδα Ή Πρωία, 29 'Απριλίου 1943, 700 τόννοι γερμανικά γεώμηλα 

για Πειραιά καί συνεταιρισμούς εργαζομένων, εργατών. 
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πει. να αναζητηθεί στις ημέρες της επισιτιστικής κρίσης του 1941-1942 και 

στην τότε αδυναμία του κρατικού μηχανισμού στο να επιλύσει τα προβλή

ματα χωρίς στήριξη. Ή επιβίωση δμως των συχνά εχθρικών προς το κράτος 

μηχανισμών αυτών και στα 1943, προδίδει την πολυπλοκότητα του συστή

ματος διανομής των αγαθών και την ανάγκη διατήρησης Οχι μόνο βοηθητικών 

μηχανισμών άλλα και κοινωνικών ισορροπιών22. 

"Οσον άφορα τα μη μισθωτά εισοδήματα, ή κατάσταση παρουσιάζεται 

σύνθετη. Το πιο απλό άφορα τα εισοδήματα άπο ακίνητες περιουσίες για τις 

όποιες ό πληροφοριοδότης μας σημειώνει: «Το ύψος τών ενοικίων έχει δεκα

πλασιαστεί, πράγμα το όποιο, σ' ενα μικρό βαθμό, επιτρέπει σε όσους έχουν 

εισοδήματα άπό ακίνητη περιουσία να συνεχίζουν να ζουν με σχετική άνεση». 

Το συνεχίζουν να ζουν είναι μάλλον σχετικό. Αυτού του είδους τα εισοδήματα 

γνώρισαν μια μεγάλη κρίση στα 1941-1942. Άπό την μια μεριά ό πληθωρι

σμός, άπό την άλλη ή οικονομική αδυναμία μεγάλων στρωμάτουν του πληθυ

σμού στην δύσκολη αυτή φάση, άλλα και τό ενοικιοστάσιο πού ή κατοχική 

κυβέρνηση αναγκάστηκε εκ τών πραγμάτων να επιβάλει, είχαν για κάποιο 

διάστημα εξανεμίσει αύτοΰ του είδους τα εισοδήματα23. Σημαντικές αυξήσεις 

αποφασίστηκαν μόνο την άνοιξη του 1943, με τήν άμβλυνση τών σκληρών 

συνθηκών. "Ισο^ς ό αριθμός τών 40.000 ακινήτων πού υποστηρίζεται δτι άλλα

ξαν ιδιοκτήτη — στο λεκανοπέδιο της 'Αθήνας — τον καιρό της κρίσης να 

μην είναι ακριβής24, δεν υπάρχει δμως αμφιβολία δτι τό πρόβλημα εκδηλώ

θηκε με ιδιαίτερη οξύτητα. 

22. Ενδεικτικό παράδειγμα για τό τότε κλίμα ή περίπτωση της απεργίας τών αρτερ

γατών, τον Αύγουστο του 1943. Παρά τις 'ιδιαίτερα σκληρές της δηλώσεις κατά τών απερ

γών, ή κυβέρνηση Ράλλη δέχτηκε περίπου το σύνολο τών αιτημάτων τους ακόμα και τήν 

καταβολή σ' αυτούς ενός έκτακτου δανείου 500.000 δραχμών κατά εργαζόμενο, τήν εξυ

πηρέτηση του οποίου «τοκοχρεωλυτικώς» θα αναλάμβανε το Ταμείο Αρτεργατών, δηλαδή 

ό συνδικαλιστικός συνεταιριστικός τους φορέας. Φυσικά, ό τελευταίος, άσχετα άπό ποιον 

πολιτικά ελεγχόταν, γινόταν έτσι επίσημος συνομιλητής τών άρχων και αναγνωρισμένος 

μηχανισμός. Πβ. έφημ. 'Ελεύθερον Βήμα, 20 Αυγούστου 1943. 

23. Σ. Θωμαδάκης, «Μαύρη αγορά, πληθωρισμός και βία στην οικονομία της κατεχό

μενης Ελλάδας», στο Ή'Ελλάδα στη δεκαετία 1940-1950, 'Αθήνα, Θεμέλιο, 1984, σ. 133. 

'Αναφερόμενος στον Αύγουστο του 1943 υπολογίζει ότι τα καλά ακίνητα πουλιώντουσαν 

στο 2 5 % της προπολεμικής τους άξιας και τα μεσαία στο 6 ως 15%. 'Επρόκειτο δηλαδή, 

όπως σημειώνει, «για κατάρρευση της αξίας τών ακινήτων». Οι υπολογισμοί του, στηριγ

μένοι σε έγγραφα του Ο.S.S., μπορούν να ελεγχθούν ως υπερβολικοί. Στα δελτία πωλή

σεων τών μεσιτικών γραφείων όπως τοϋ Ι. Σωτηρόπουλου, πού δημοσιευόντουσαν στον 

τότε αθηναϊκό τύπο, ο'ι τιμές τών ακινήτων είναι μάλλον δυσθεώρητες και σίγουρα επικα

λούνται μια ιδιαίτερα πλούσια πελατεία. Ί ο γεγονός ότι ή καταβολή τοϋ τιμήματος της 

αγοράς γινόταν με επιταγές προοδευτικά έςαργυρώσιμες με ρυθμούς ως 50.000 τήν εβδο

μάδα, μπερδεύει σημαντικά τις συγκρίσεις σε καιρούς καλπάζοντα πληθωρισμού. 

24. Τα δίκαια τών επί κατοχής πωλησάντων ακίνητα, 'Αθήναι 1949, σ. 5. Ό άριθ-
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Έ κερδοσκοπία με χρυσό, χρεόγραφα ή ξένα χαρτονομίσματα ήταν μια 

άλλη πηγή πλούτου, στα όρια της νομιμότητας και της παραδεκτής πρακτι

κής. Ό πληροφοριοδότης αναφέρεται ιδιαίτερα στην πρώτη και στην τρίτη 

περίπτωση: «αυτοί πού πλούτησαν στην 'Αθήνα είναι δσοι αγόρασαν έγκαι

ρα χρυσά νομίσματα. Στην παρούσα στιγμή, μία χρυσή λίρα, άπο τις όποιες 

— υποστηρίζει — εκατοντάδες χιλιάδες κυκλοφορούν, αξίζει 1.500.000 δραχ

μές. Μία χρυσή λίρα ισοδυναμεί με τρεις χάρτινες λίρες». Παρακάτω δίνει 

πιο αναλυτικές πληροφορίες για τήν άξια τών ξένων νομισμάτων. «...Στις 12 

Νοεμβρίου 1943, το χαρτονόμισμα του ένος δολλαρίου άξιζε 50.000 δραχμές, 

το αντίστοιχο της αγγλικής λίρας 450/500.000 δραχμές και το του ενός ελ

βετικού φράγκου 25.000 δραχμές. "Οταν ό ερωτών παρατήρησε οτι ή σχέση 

ανάμεσα στην λίρα και στο δολλάριο ήταν, και παρέμενε σταθερή για μεγάλο 

διάστημα, στα 4,025 δολλάρια ή λίρα, και οτι τα στοιχεία του πληροφοριο

δότη φαίνονται παράλογα, ό τελευταίος έδωσε τήν μάλλον εκπληκτική εξή

γηση οτι ενώ οι "Ελληνες προτιμούν δολλάρια αντί για λίρες, οι συναλλαγές 

στα πρώτα είναι πολύ σπάνιες ενώ οι αντίστοιχες σε χάρτινες λίρες πολυάριθ

μες. Δεν έ'δωσε περαιτέρω εξηγήσεις για αυτήν τήν άναντιστοιχία άλλα ό 

ερωτών υποθέτει οτι μπορεί να κυκλοφορούν και στην Ελλάδα πλαστά χαρ

τονομίσματα δολλαρίου, όπως συμβαίνει στή Λισαβόνα και άλλου»25. 

*Αν και σε ολη τήν διάρκεια της Κατοχής ή αναζήτηση σταθερού νομίσμα

τος ικανού να εξυπηρετήσει τις ανάγκες για αποθησαύριση και κεφαλοποίηση 

μακριά άπο τίς απειλές τοΰ πληθωρισμού ήταν έντονη, οι σχετικές συναλλα

γές απέκτησαν σταθερές βάσεις και σημεία αναφοράς μόνο στις περιόδους 

σχετικής σταθερότητας26, άπο τα μέσα τοΰ 1942 ως περίπου το τέλος τοΰ 

καλοκαιριού 194327. Στις προγενέστερες συνθήκες πανικού οί διακυμάνσεις 

και οί αναφορές σέ αναλώσιμα αγαθά — λ.χ. λάδι — εμπόδιζαν τήν παγίωση 

σταθερών σχέσεων. Στον τομέα αύτο το 1943 δεν θα μπορούσε να έ'ρθει σέ 

αντίθεση με τον χαρακτήρα του. Στην διάρκεια του οί συναλλαγές ήταν ιδιαί

τερα σημαντικές και οί μεταβολές αποτελέσματα ειδήσεων άπο τα πολεμικά 

μος τών 43.000 ακινήτων ποΛηθέντων στην περίοδο της κατοχής στην περιφέρεια πρω

τευούσης, προέρχεται άπο έρευνα στα Υποθηκοφυλακεία 'Αθηνών και Πειραιώς. 

25. Συνέντευξη, σ. 5, παράγραφοι 13-14. 

26. Σχετικά με το νόημα και το περιεχόμενο αυτής τής «σταθερότητας», πβ. Δημή

τριος Δεληβάνης, Ή δραχμή άπο τον φθινοπώρου 1939 μέχρι τής νομισματικής διαρρυθ

μίσεως τής 25ης 'Ιανουαρίου 1946, Αθήναι, Παπαζήσης, 1946, σ. 79 κ.έ., κεφάλαιο, «ή 

απότομος βελτίωσις». Ή βελτίωση αποδίδεται άπο τον συγγραφέα στην εξομάλυνση τής 

σχέσης ανάμεσα στην ζήτηση και στην διάθεση προϊόντων πρώτης ανάγκης στις πόλεις 

μετά άπο τήν παγίωση τών αποστολών τοΰ Διεθνούς Έρυθροϋ Σταύρου. 

27. 'Ιδιαίτερα μετά τήν κρίση τής κερδοσκοπίας τοϋ Νοεμβρίου 1942 πού έδειξε και 

τους κινδύνους τοϋ παιγνιδιού αύτοϋ. 
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μέτωπα παρά αποτέλεσμα άμεσων απειλών. Οί σχετικές με την απελευθέ

ρωση της χώρας προσδοκίες ήταν οι κυριώτεροι παράγοντες μεταβολής των 

νομισματικών σχέσεων. Στην ουσία επρόκειτο για εκτίμηση τών ορίων αύτοΰ 

του ιδιότυπου κατοχικού τρόπου οικονομικής δραστηριότητας και προετοι

μασία για την επάνοδο στην ομαλότητα. 

Στις καθημερινές αγοραπωλησίες, στις πόλεις, ή δραχμή είχε φυσικά 

σημαντικό λόγο. Για την ακρίβεια είχε τον ρόλο της σε ένα άπο τα επίπεδα 

τών συναλλαγών, σ' εκείνο τών δημόσιων διανομών ή τών αγοραπωλησιών 

μέ την επαγγελματική ένωση, μεσάζοντα στην περίπτωση αύτη, ανάμεσα 

στον καταναλωτή και στους κρατικούς φορείς. Έ εξασφάλιση ενός πρόσθε

του δοχείου λαδιού με ενα ταξίδι στην επαρχία λόγου χάρη, δέν ήταν πιθανό 

να γινόταν μέ πληρωμή σέ χρήμα, αν και ή γεωγραφική εξάπλωση τών δια

νομών είχε μερικώς αποκαταστήσει το κύρος τής δραχμής σέ λίγες άπο τις 

επαρχιακές πόλεις. Το 1943 ήταν έτος εράνων για στήριξη του αντάρτικου 

και τής απελευθερωτικής δραστηριότητας στην ύπαιθρο. Τα χρηματικά ποσά 

πού συγκεντρωνόντουσαν μέ τον τρόπο αύτο καί έπαιρναν τον δρόμο του βου

νού για να στηρίξουν τις ένοπλες οργανώσεις, πιστοποιούσαν τήν ύπαρξη ει

δών πού μόνο μέ δραχμές μπορούσαν να αποκτηθούν — φάρμακα για παρά

δειγμα — καί τήν μερική αποκατάσταση τοΰ κύρους τοΰ χαρτονομίσματος. 

Μερικούς μήνες νωρίτερα, στην αιχμή τής επισιτιστικής κρίσης, ως το καλο

καίρι τού 1942 περίπου, το χαρτονόμισμα ήταν ολοκληρωτικά ανεπιθύμητο 

στον αγροτικό χώρο. Δέν στηριζόταν τότε στον καινοφανή «πλούτο» πού ή 

βοήθεια τών Διεθνών οργανισμών έριξε στην πλάστιγγα τών συναλλαγών πό

λεων καί υπαίθρου. Στον τομέα αύτο ή προσκόλληση τοΰ πληροφοριοδότη μας 

στην εντύπωση ότι, «...ή δραχμή καθεαυτή δέν έχει πραγματική αξία, επειδή 

το νομισματικό χάος έφθασε στο αποκορύφωμα στην Ελλάδα, οι μηχανές 

τού νομισματοκοπείου δουλεύουν μέ καταπληκτική ταχύτητα καί ή άξια της 

μεταβάλλεται άπο ώρα σέ ώρα» (γαλλικά στο κείμενο, «le cahot monétaire 

est arrivé à son comble en Grèce; la machine à billets tourne à une 

vitesse étourdissante»)28 έχει σχετική μόνο σημασία παρόλο πού συνηγο

ρούν υπέρ της οι ενδείξεις τού πληθωρισμού. 

Επιπλέον βρισκόμαστε μπροστά σέ μια οικονομική πρακτική ιδιαίτερα 

συντηρητική στο καταναλωτικό της σκέλος. Ή προμήθεια ρουχισμού δίνει το 

μέτρο τών δυνατοτήτων καί τών προσαρμογών. «...Ή παραγωγή ρουχισμού 

πρακτικά σταμάτησε καί στή χώρα δέν παράγονται πλέον ρούχα για τήν ελεύ

θερη αγορά εξαιτίας τής ολικής απουσίας πρώτων υλών. Ένα ανδρικό κου

στούμι άπο ελληνικό ύφασμα, μιας λογικής αν καί οχι άριστης ποιότητας, 

μπορεί να αγοραστεί στην μαύρη αγορά μέ 2.500.000 δραχμές πού ίσοδυνα-

28. Συνέντευξη, σ. 5, παράγραφος 13. 
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μεΐ με λιγότερο άπο δύο χρυσές λίρες ή, στο Λονδίνο, με περίπου τέσσερις 

χάρτινες. "Ενας εργαζόμενος είναι αδύνατο να αποκτήσει ροΰχα στις τιμές 

αυτές και θα τα αναζητήσει σέ όσα παλαιά, "δεύτερο χέρι", πωλούν οί πλέον 

ευκατάστατοι. Σ' αυτήν την κατηγορία Ινα κουστούμι άφου επισκευαστεί, κα

θαριστεί και πιθανότατα γυρίσει το μέσα εξω, μπορεί να αγοραστεί για 400/ 

500.000 δραχμές. "Ενα πουκάμισο κοστίζει 120.000 δραχμές, οί κάλτσες 

40.000 δραχμές το ζευγάρι, μια γραβάτα 10/15.000 δραχμές ενώ τα παπού

τσια όταν είναι μερικώς κατασκευασμένα άπο υλικά "Ersatz" (συνθετικά 

υποκατάστατα) κοστίζουν 600.000, ένώ όταν είναι ολόκληρα άπο τέτοια υλι

κά πέφτουν στις 350.000...»29. Προφανώς, παρά τις οποίες έφευρετικότητες 

οί σχετικές συναλλαγές δέν μπορούσαν να είναι παρά σπάνιες ως ανύπαρκτες 

για σημαντικά τμήματα του αθηναϊκού πληθυσμού. 

Για να ξαναγυρίσουμε στις αφετηρίες μας, ας κοιτάξουμε αυτό το 1943 

ή, τουλάχιστον το πρώτο του εξάμηνο, άπο μιαν άλλη σκοπιά. Στην αρχή 

του χρόνου οί αντάρτες στα βουνά ήταν μερικές δεκάδες, σχετικά διάσπαρτοι 

και συχνά μεμονωμένοι. Οί «έκατονταρχίες» της χωροφυλακής, τα αποσπά

σματα της, οί 'Ιταλοί καραμπινιέροι, διατηρούσαν το μεγαλύτερο τμήμα τών 

ορεινών σταθμών ή φυλακίων τους καί διέσχιζαν χωρίς ιδιαίτερους κινδύνους 

τις περισσότερες άπο τις απομονωμένες περιοχές. Περιοχές «'Ελεύθερης Ελ

λάδας» δέν υπήρχαν κάτω άπο αυτές τις συνθήκες καί ή αμφισβήτηση τής 

εξουσίας του επίσημου κράτους στις ορεινές ζώνες προερχόταν μόνο άπο τήν 

γενικευμένη ανασφάλεια, άπο τήν ολοένα καί πιο έντονη εγκληματικότητα, 

άπο τις ληστρικές πρακτικές καί τήν αναρχία. 

Λίγους μήνες μετά, πριν ακόμα μπούμε στο καλοκαίρι του 1943, ή 

«'Ελεύθερη Ελλάδα» ήταν μια καταπληκτική πραγματικότητα, τήν διαφέν

τευαν χιλιάδες ένοπλοι αντάρτες, τήν διοικούσαν πλήθος συμβούλια καί οί 

μηχανισμοί πού εκεί αναπτύχθηκαν είχαν έμπεδίόσει τήν ασφάλεια καί τήν 

τάξη, τουλάχιστον σέ σχέση μέ τους εσωτερικούς παράγοντες διαταραχής 

τους. "Οπως έδειξαν οί συγκρούσεις στον Φαρδύκαμπο άλλα καί ή αποτυχία 

τών 'Ιταλικών εκκαθαριστικών έπιχειρήσεο^ν του 'Ιουνίου, επρόκειτο ήδη για 

μια οντότητα ικανή να αναμετρηθεί μέ τις «επίσημες» αρχές καί τα κατο

χικά στηρίγματα τους. Μια ραγδαία μετατροπή τών συνθηκών καί τών ορών. 

Τήν ίδια στιγμή, στις πόλεις, στην 'Αθήνα ιδιαίτερα, ή σιωπή του χει

μώνα 1941-1942, οί «κλαδικές» περίπου κινητοποιήσεις του 1942 έδωσαν τή 

θέση τους σέ εκδηλώσεις αμφισβήτησης τής κατοχικής εξουσίας όπως εκεί

νες τής 25ης Μαρτίου 1943 ή οί κατά τής πολιτικής επιστράτευσης. Ή αμ

φισβήτηση έπαψε να είναι αμυντική, δεμένη μέ τήν επιβίωση. "Εγινε πολι

τική καί σχετίστηκε μέ τήν μελλοντική μορφή τής χώρας. Οί πολιτικές όργα-

29. Συνέντευξη, σ. 6, παράγραφος 16. 



Η περίοδος της κρίσιμί/ς καμπής (1942-1943) 147 

νώσεις, ιδιαίτερα οι κοινωνικά ανατρεπτικές, άρχισαν να στρατολογούν με 

εκρηκτικούς ρυθμούς αναγκάζοντας την κυβέρνηση σε σπασμωδικά μέτρα όπως 

η απαγόρευση των... παρτυο υ! Ιο ερο^τημα που ευλόγα προκύπτει απο αυτά 

και άπο τα προηγούμενα είναι το πώς ταιριάζει, πώς επικοινωνεί, ή γενική 

βελτίωση των συνθηκών, ή περιγραφόμενη στην μαρτυρία μας και ή διαγρα

φόμενη σε πλήθος άλλες ενδείξεις με αυτήν την γενική έκρηξη πού ξέσπασε 

στην ύπαιθρο — με ένταση και διάρκεια — και για ένα μεγάλο διάστημα, ως 

το φθινόπωρο τουλάχιστον, και στις πόλεις, στην πρωτεύουσα 'Αθήνα κυρίως. 

*Aç μας επιτραπεί μία υπόθεση πού μόνο να θίξουμε μπορούμε εδώ, 

καθώς ή αναλυτική της εξέταση θα απαιτούσε χώρο και συσχετισμούς πολύ 

ευρύτερους από εκείνους ένας μεμονωμένου άρθρου. Ή σχετική ευμάρεια του 

1943 δεν αναζωογονεί μόνο τις πόλεις και τις δραστηριότητες τους, δεν ανε

βάζει μόνο τον γενικό δείκτη αισιοδοξίας τών ανθρώπων τους. 'Αναζωογονεί 

και ενισχύει και τους μηχανισμούς πού στηρίζονται πάνω τους, το κατοχικό 

κράτος της 'Αθήνας δηλαδή και τους μηχανισμούς του. Και είναι ακριβώς ή 

απόπειρα του να ανακτήσει τις χαμένες του θέσεις, το χαμένο του κύρος και 

τή συμμετοχή του στον έλεγχο και στην διαχείρηση τών συναλλαγών πού 

προκαλεί τήν κοινωνική αντίδραση και έκρηξη. 

Το επίσημο Κράτος είχε εξαρθρωθεί κατά τήν διάρκεια τών κρίσιμων 

μηνών του 1941-1942. Ή αποτυχία του στην συγκέντρωση και στην υπό τον 

έλεγχο του διανομή τών αγροτικών προϊόντων, σε συνδυασμό μέ τήν αδυνα

μία τών κατοχικών δυνάμεων να το συνδράμουν, είχε υποκαταστήσει τους 

μηχανισμούς του μέ ένα κράμα ιδιωτικών πρωτοβουλιών καί οργανωτικών 

αυτοσχεδιασμών καί συχνά, ό 'ίδιος δ κρατικός μηχανισμός, μπροστά στην 

διαγραφόμενη τραγωδία ύπέθαλπτε καί ανεχόταν. Ή γενικευμένη ανθρώπινη 

κινητικότητα καί τα δίκτυα πού κτίστηκαν μαζί της ήταν φυσικά άπο εχθρι

κά ως αδιάφορα ως προς τις επίσημες άρχες πού ενώ ελάχιστα βοηθούσαν, 

έκαναν συχνές απόπειρες να ελέγξουν τις κινήσεις αυτές. 

Στην 'Αθήνα ιδιαίτερα οι πρωτοβουλίες καί οι ανάγκες έθρεψαν κάθε 

είδους οργανωτικό σχήμα — ένωση, επιτροπή, συνεταιρισμό, αδελφότητα, σω

ματείο, ταμείο, κλπ.— πού μπορούσε να εκτελέσει αυτό πού οι 'Αρχές αδυ

νατούσαν να πετύχουν: τήν εξεύρεση τροφίμων στην επαρχία καί τήν διανομή 

τους στις πόλεις. "Οπως, παρά τις αντιρρήσεις, νομιμοποιήθηκε προοδευτικά 

ή ατομική μεταφορά τροφίμων — ή πρώτη μορφή «μαύρης αγοράς» — έτσι 

καί παράλληλα παγιώθηκε αυτό το πολύπλοκο οργανωτικό υπόβαθρο τών 

τραγικών ημερών. "Οσο οι επίσημες 'Αρχές, το Κράτος τών 'Αθηνών, αδυνα

τούσε να πετύχει τήν συγκέντρωση τών προϊόντων, τήν μεταφορά τους στις 

πόλεις καί τήν οργάνωση της διανομής τους εκεί, τόσο τα παράλληλα αυτά 

30. Έφημ. 'Ελεύθερον Βήμα. 
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δίκτυα ευημερούσαν. 'Ακόμα περισσότερο, οι παραγωγοί ένιωθαν να ελέγ

χουν την διάθεση των προϊόντων τους και να αποφεύγουν, μέσα άπο την απευ

θείας συναλλαγή με τους κατοίκους τών πόλεων, την διάθεση του προϊόντος 

τους στις αρχές στη βάση της απαράδεκτης «υποχρεωτικής τιμής τής συγκέν

τρωσης» — πραγματικά αμελητέας στις τότε συνθήκες31. "Οσο κι αν ή δλη 

διαδικασία άφηνε υπερβολικά έκθετους τους κατοίκους τών πόλεων απέναντι 

στους παραγωγούς, το Κράτος καί στην πόλη και στην ύπαιθρο παρουσιαζό

ταν ως αδιάφορο καί εχθρικό. "Αρπαγας τής παραγωγής στην μία περίπτωση, 

άχρηστο κι ενοχλητικό εμπόδιο στην άλλη. 

Τα πράγματα άλλαξαν με την άφιξη τής επισιτιστικής βοήθειας από το 

εξωτερικό. Τα σιτηρά, τα άλευρα, τα όσπρια, τα φάρμακα, ή ζάχαρη, το γάλα-

σκόνη τών βρεφών, παραδίδονταν στις πόλεις καί ή διαχείριση τους γινόταν 

άπο συναλλασσόμενους με τις επίσημες αρχές οργανισμούς. Το Κράτος τής 

'Αθήνας απέκτησε τον έλεγχο σημαντικών αγαθών, άρα υπόσταση, άρα δυνα

τότητα άσκησης πολιτικής. Οί βίαιες αναμετρήσεις την άνοιξη του 1943 στις 

πόλεις, παγίωσαν την κεντρική θέση του κατοχικού Κράτους στον έλεγχο καί 

στην διακίνηση τών αγαθών. Ένώ δηλαδή στο άμεσο παρελθόν, πριν την 

άφιξη τής βοήθειας, ενώσεις καί επαγγελματικές οργανώσεις έπρεπε να δια

πραγματευθούν μέ τους παραγωγούς καί τους συνεταιρισμούς τους, τώρα, για 

να έχουν μερίδιο στον νέο πλούτο, έπρεπε ν' απευθυνθούν στις 'Αρχές. Μέσα 

από τήν βιαιότητα τών συγκρούσεων καί άπο πολλές αμοιβαίες υποχωρήσεις 

οί σχέσεις οδηγήθηκαν σέ συμβιβασμούς. Οί κάθε είδους ενώσεις καί οργα

νωτικές μορφοποιήσεις τών εργαζόμενων αστών διατήρησαν σημαντική θέση 

στις διανομές, ενα σημαντικό ποσοστό τών εισαγόμενων αγαθών διανεμόταν 

μέσα άπο τις δικές τους οργανωτικές δομές, χωρίς όμως καί να πλησιάσουν 

στον κεντρικό έλεγχο του συστήματος παρά τις φιλοδοξίες του Ε AM. 

Ό συμβιβασμός αυτός επέτρεψε στην κυβέρνηση τήν οργάνωση τής αντε

πίθεσης προς τον χώρο τής αγροτικής παραγωγής, προς τήν ύπαιθρο32. Το 

31. Πολύ περισσότερο αν συγκρίνουμε τήν «επίσημη» αύτη τιμή μέ τήν αντίστοιχη 
τοϋ προϊόντος στην μαύρη αγορά καί αν σκεφθούμε δτι, στα 1942, το αντίτιμο τής αξίας 
τών «επισήμως αγοραζομένων» προϊόντων (παρακράτημα) δινόταν στο μεγαλύτερο ποσο
στό του σέ έντοκα γραμμάτια τοΰ δημοσίου επιτοκίου 4% ετησίως ! 

32. Οι σέ βάρος τών κατοίκων τής υπαίθρου επιπτώσεις τών νέων οικονομικών καί 
κοινωνικών δεδομένων καί ή υποβάθμιση τής προνομιακής θέσης πού αυτοί είχαν αποκτή
σει στην πρώτη φάση τής κατοχής στις συναλλαγές τους μέ τις πόλεις επισημαίνονται 
καί στην ανάλυση τοϋ Δημ. Δελιβάνη, Ή δραχμή..., δ.π., σ. 80: «Εις τήν κατανομήν τοΰ 
κατά τ' ανωτέρω έν συνόλω μή μεταβληθέντος ουσιωδώς εθνικού εισοδήματος έπήλθεν 
άπο τοΰ 'Οκτωβρίου 1942 μέχρι τοΰ 'Απριλίου 1943 μεταβολή προς όφελος τών κατοί
κων τών πόλεων και προς βλάβην τών τής υπαίθρου...» άλλα καί στις πόλεις, «...ε'ις τα 
αστικά κέντρα έξηκολούθησε σημειούμενη ή πλεονεκτική θέσις τών εξυπηρετούντων τον 
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αίτημα τής συγκέντρωσης - παρακράτηματος επανήλθε, ο'ι μεσάζοντες, οι μαυ-

ραγορίτες περιορίστηκαν στους έχοντες στενές σχέσεις με τις 'Αρχές και τις 

δυνάμεις κατοχής, περιορίζοντας δυναμικά τους άλλους33. Και τέλος, τα Τάγ

ματα 'Ασφαλείας ανέλαβαν να στηρίξουν αυτήν την πολιτική επανένταξης τής 

υπαισρου στον κεντρικό έλεγχο χρησιμοποιώντας πιο πειστικά μέσα . U εμ

φύλιος ξέσπασε ώς πιστοποίηση τών νέων ικανοτήτων του κατοχικού κράτους. 

Και ριζοσπαστικοποιώντας τα πράγματα ως τις έσχατες τους συνέπειες, τήν 

αναμέτρηση για τήν κεντρική πολιτική εξουσία. 

έχθρον καΐ τών μεταπρατών έν γένει έναντι τής τών πάσης φύσεως μισθωτών, συνταξιού

χων και εισοδηματιών...». 

33. 'Από το 1942 και μετά ή μαύρη αγορά περιορίστηκε προοδευτικά σε κοινωνικό 

εύρος, έγινε δραστηριότητα δεμένη με μικρό τμήμα του άστικοϋ πληθυσμού, προνομιούχο 

και προπαντός με ισχυρές διασυνδέσεις μέ τα μέλη τών δυνάμεων κατοχής. Παράλληλα ή 

παρουσία τών τελευταίων στις δραστηριότητες αυτές γινόταν προοδευτικά κάτι παραπάνω 

άπο εμφανής. Πβ. FO 371/37211 (1943) R. 113/13/19. P.W. Ε. Weekly directive 

for B.B.C. Greek Services, January 29, 1943. FO 371/37211 (1943) R. 1318/13/19 

κλπ. κλπ. 

34. Στο ημερολόγιο του ό Χρ. Χρηστίδης, Χθόνια κατοχής..., δ.π., σ. 370 παρατη

ρεί στις 14 Ιουνίου 1943, καθώς τα πολεμικά μέτρα διαδέχονται το ενα το άλλο και γίνε

ται γνωστή ή συγκρότηση εύζωνικών Ταγμάτων για τήν ανακατάληψη τής υπαίθρου: «Μα 

δέν είναι τόσο τα οικονομικά καί τα επισιτιστικά πού πρόκειται να αποτελέσουν τήν κύρια 

αποστολή τής νέας κυβέρνησης. Αίγες μέρες μετά τον διορισμό του ώς πρωθυπουργού, ό 

Γιάννης Ράλλης διορίστηκε καί υπουργός τής Εθνικής 'Αμύνης. Τέτοιο ((υπουργείο» υπήρ

χε απαρχής. Μα ό βλάξ πρόκειται τώρα να συντρίψει το αντάρτικο ! 'Ακολούθησαν διά

φορα οικονομικά μέτρα δρακόντεια, δπως ό Ν. 62 τής 7/5 περί Συστάσεως Έκτακτων 

Στρατοδικείων 'Ασφαλείας, πού τά άρθρα του... επιβάλλουν τήν ποινή τοϋ θανάτου σέ 

διάφορες παραβάσεις κάθε είδους... κλπ.». Στις 20 'Ιουνίου (σ. 382) προβλέπει: «...Προ

χωρούμε ασυγκράτητα προς τήν άλληλοσφαγή, τήν εποχή ακριβώς πού αρχίζει να διαφαί

νεται μια ελπίδα να ελευθερωθούμε...». 
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