
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Α Π Α Σ Τ Ι Τ Σ Ι Ο Ι Κ Α Σ Σ 0
2 Λ Ι Τ Λ Α Ο Σ Γ Υ Ρ Τ Θ Ρ Η Ν Σ
3 Σ Γ Π Υ Μ Π Ρ Υ Τ Λ Υ Ο Ε Ρ Α Τ
4 Λ Α Ο Λ Π Υ Α Β Ο Ε Ρ Ω Β Ε Β Α
5 Τ Ο Μ Π Ι Ζ Ε Λ Ι Α Ι Μ Ι Ν Σ Τ
6 Α Λ Κ Ω Ν Γ Ψ Ε Ε Β Ρ Α Θ Ε Ο Ε
7 Μ Α Ε Σ Υ Α Ο Ω Ψ Ε Ο Γ Ι Λ Λ Ι
8 Π Σ Υ Ε Ξ Υ Ν Υ Μ Π Σ Τ Α Β Α Ν
9 Ε Φ Α Σ Ο Λ Ι Α Ρ Ι Π Ε Σ Κ Χ Ο

10 Ρ Υ Λ Κ Μ Ι Ε Σ Ο Ι Χ Ν Ι Ι Α Φ
11 Ε Ρ Μ Α Π Α Λ Η Ξ Ο Υ Ρ Ε Χ Ν Α
12 Ρ Α Τ Λ Ο Μ Η Λ Α Π Α Γ Ω Τ Ο Π
13 Φ Ι Γ Α Λ Ε Μ Ε Ν Μ Ο Φ Ε Τ Α Ρ
14 Α Κ Ο Γ Ε Ν Α Τ Υ Π Ε Ρ Ω Γ Ι Ε
15 Ν Ο Κ Ε Σ Ρ Υ Ζ Ι Ν Τ Ο Υ Λ Φ Σ

 
Στο κρυπτόλεξο έχουμε κρύψει λέξεις που έχουν σχέση με τη διατροφή. Γράψτε τις στην 

αριστερή στήλη. Με ποιες, κατά τη γνώμη σας, από αυτές τις τροφές τρέφονταν τα παιδιά της 

Χαλκίδας στα Παιδικά Συσσίτια την Κατοχή; Σημειώστε τις στη δεξιά στήλη. 

 

 
 
 

 

 

 

Γ.Α.Κ. – ΑΡΧΕΙΑ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ 
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1 Α Π Α Σ Τ Ι Τ Σ Ι Ο Ι Κ Α Σ Σ 0
2 Λ Ι Τ Λ Α Ο Σ Γ Υ Ρ Τ Θ Ρ Η Ν Σ
3 Σ Γ Π Υ Μ Π Ρ Υ Τ Λ Υ Ο Ε Ρ Α Τ
4 Λ Α Ο Λ Π Υ Α Β Ο Ε Ρ Ω Β Ε Β Α
5 Τ Ο Μ Π Ι Ζ Ε Λ Ι Α Ι Μ Ι Ν Σ Τ
6 Α Λ Κ Ω Ν Γ Ψ Ε Ε Β Ρ Α Θ Ε Ο Ε
7 Μ Α Ε Σ Υ Α Ο Ω Ψ Ε Ο Γ Ι Λ Λ Ι
8 Π Σ Υ Ε Ξ Υ Ν Υ Μ Π Σ Τ Α Β Α Ν
9 Ε Φ Α Σ Ο Λ Ι Α Ρ Ι Π Ε Σ Κ Χ Ο

10 Ρ Υ Λ Κ Μ Ι Ε Σ Ο Ι Χ Ν Ι Ι Α Φ
11 Ε Ρ Μ Α Π Α Λ Η Ξ Ο Υ Ρ Ε Χ Ν Α
12 Ρ Α Τ Λ Ο Μ Η Λ Α Π Α Γ Ω Τ Ο Π
13 Φ Ι Γ Α Λ Ε Μ Ε Ν Μ Ο Φ Ε Τ Α Ρ
14 Α Κ Ο Γ Ε Ν Α Τ Υ Π Ε Ρ Ω Γ Ι Ε
15 Ν Ο Κ Ε Σ Ρ Υ Ζ Ι Ν Τ Ο Υ Λ Α Σ

 
 





Από έγγραφο του αρχείου των Παιδικών Συσσιτίων Χαλκίδας (Μάιος 

1944) μαθαίνουμε ότι την Κυριακή τα παιδιά έπρεπε να τρώνε ρύζι. Κάθε 

μερίδα ζύγιζε 20 δράμια. Για να καλύψουν τις ανάγκες τους, χρειάζονταν 

95 οκάδες.  

Πόσα παιδιά σιτίζονταν στα Παιδικά Συσσίτια; 

 

Οκά: οθωμανική μονάδα μέτρησης βάρους. H οκά 

υποδιαιρούνταν σε 400 δράμια. Στην Ελλάδα η οκά 

αντιστοιχούσε σε 1.282 γραμμάρια. 
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Γ.Α.Κ. – ΑΡΧΕΙΑ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ 

Η ΠΕΙΝΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΣΥΣΣΙΤΙΑ  
ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΑ, 1943‐1944 

 
Έγγραφο που αφορά τη διανομή παρασκευασμένου γάλακτος) και σειρά άλλων σχετικών εγγράφων 

προκειμένου να δοθούν απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τη γαλακτοδότηση των παιδιών. 

 
1. Γλωσσική επεξεργασία κειμένου. 

 

2. Είδος τεκμηρίου (σημειώστε ένα) 

 εφημερίδα     χάρτης       δελτίο τύπου 

 γελοιογραφία     αίτηση       διαφήμιση 

 υπόμνημα     τηλεγράφημα   δημόσιο έγγραφο 

 

3. Φυσικά χαρακτηριστικά τεκμηρίου (σημειώστε περισσότερα από ένα) 

 έντυπο   δακτυλόγραφο     χειρόγραφο  

 πένα 

 μολύβι 

 στιλό 

 σφραγίδες   υπογραφές   

 

4. Ποιος είναι ο παραγωγός και η ημερομηνία του τεκμηρίου; 

      ___________________________________________________    _________________   

 

5. Σε ποιον απευθύνεται; 

     ___________________________________________________________________________ 

 

6. Τι ζητούν οι συντάκτες του τεκμηρίου; 

     ___________________________________________________________________________ 

     ___________________________________________________________________________ 

  

7. Ποιο σημείο σας βοηθάει να μάθετε γιατί γράφτηκε; Αντιγράψτε από το κείμενο.  

      ___________________________________________________________________________ 

     ___________________________________________________________________________ 

     ___________________________________________________________________________ 

 

8. Ποια είναι τα επιχειρήματά τους; Ανγτιγράψτε από το κείμενο 

     ___________________________________________________________________________ 

     ___________________________________________________________________________ 

     ___________________________________________________________________________ 

     ___________________________________________________________________________ 

     ___________________________________________________________________________ 

     ___________________________________________________________________________ 

 



Γ.Α.Κ. – ΑΡΧΕΙΑ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ 

 

 

ΝΕΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

 
1.  Ποια είναι η «κρατούσα κατάστασις»; 

     ___________________________________________________________________________ 

     ___________________________________________________________________________ 

     ___________________________________________________________________________ 

 

2.  Γιατί το γάλα έπρεπε να μοιράζεται «παρασκευασμένο»; Ποιος το επέβαλλε; 

     ___________________________________________________________________________ 

     ___________________________________________________________________________ 

     ___________________________________________________________________________ 

     ___________________________________________________________________________ 

 

3.  Ποια είναι ωφέλεια η οποία «θέλει προκύψει διά του απαρασκευάστου»; 

     ___________________________________________________________________________ 

     ___________________________________________________________________________ 

     ___________________________________________________________________________ 

     ___________________________________________________________________________ 

 

4.  Γιατί τα Παιδικά Συσσίτια  μοίραζαν για ένα διάστημα το γάλα «απαρασκεύαστο»; Γιατί δεν 

μπορούσαν να το μοιράσουν «παρασκευασμένο»; Ποια επιχειρήματα χρησιμοποιούν; 

     ___________________________________________________________________________ 

     ___________________________________________________________________________ 

     ___________________________________________________________________________ 

     ___________________________________________________________________________ 

     ___________________________________________________________________________ 

     ___________________________________________________________________________ 

     ___________________________________________________________________________ 

     ___________________________________________________________________________ 

     ___________________________________________________________________________ 

     ___________________________________________________________________________ 

     ___________________________________________________________________________ 

     ___________________________________________________________________________ 

 





Kallia Chatzigianni
Τετράγωνο















Ηλικία Επάγγελμα Αιτία θανάτου 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 



Η πείνα στην περίοδο της Κατοχής 
 

Μια από τις τραγικότερες συνέπειες της Κατοχής στην Ελλάδα 
ήταν ο λιμός του πρώτου χειμώνα (1941-1942) που άφησε πίσω του 
χιλιάδες νεκρούς είτε άμεσα από την πείνα είτε έμμεσα από τις 
κακουχίες και τις αρρώστιες που κατέβαλε τον υποσιτιζόμενο 
πληθυσμό. Η τραγικότητα του φαινομένου και το δέος που προκαλεί, 
δεν βοήθησαν στην επιστημονική προσέγγισή του. Αντίθετα μέχρι 
σήμερα ακόμη κυκλοφορούν αυθαίρετα νούμερα για τον αριθμό των 
θυμάτων, μεγαλύτερα και από αυτά που για προφανείς λόγους έδινε 
η συμμαχική προπαγάνδα της εποχής ενώ και τα αίτια, μικρά και 
μεγάλα, που οδήγησαν στο λιμό συχνά καλύπτονται από την 
ατεκμηρίωτη κατηγορία κατά των κατοχικών δυνάμεων ότι 
επεδίωκαν σκόπιμα μια γενοκτονία. 

 
Η Ελλάδα καταλήφθηκε την άνοιξη του 1941 από τα γερμανικά 

στρατεύματα μετά και την αποτυχημένη ιταλική επίθεση εναντίον 
της. Αμέσως σχεδόν χωρίστηκε σε τρεις ζώνες κατοχής, την 
μεγαλύτερη υπό τον έλεγχο της Ιταλίας, ένα μέρος της Θράκης και 
της Ανατολικής Μακεδονίας από τη Βουλγαρία και τα κύρια 
στρατηγικά μέρη όπως Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Έβρος-Κρήτη από τους 
Γερμανούς. Οι Γερμανοί δεν είχαν ιδιαίτερες βλέψεις για τη χώρα 
αλλά αναγκάστηκαν να επέμβουν μπροστά στην επικείμενη ιταλική 
αποτυχία και στην απόβαση βρετανικών δυνάμεων. Αντίθετα η 
προτεραιότητα τους από καιρό ήταν η εισβολή στη Σοβιετική Ένωση. 
Από τα αντίποινα κατά του άμαχου πληθυσμού μετά τη μάχη της 
Κρήτης αλλά και το γενικότερο γοργό εκβαρβαρισμό του πολέμου 
στα Βαλκάνια και στη Σοβιετική Ένωση φάνηκε καθαρά ότι η 
ναζιστική ιδεολογία που πρέσβευαν οι Γερμανοί κατακτητές 
περιφρονούσε τους μέχρι τότε κοινά αποδεκτούς κανόνες και 
συνθήκες διεξαγωγής του πολέμου. Αντίθετα ο ρατσισμός τους 
δικαιολογούσε την πλήρη εκμετάλλευση των υπολοίπων για χάρη 
της γερμανικής «Αρίας φυλής». 

 
Έτσι και στην Ελλάδα οι Γερμανοί προσπάθησαν από την 

πρώτη στιγμή να λεηλατήσουν τους πόρους της χώρας όχι μόνο για 
τις ανάγκες των εδώ κατοχικών στρατευμάτων αλλά γενικότερα για 



την πολεμική τους προσπάθεια. Οι μέθοδοι είναι γενικά γνωστές : 
κατασχέσεις, επιτάξεις, κυκλοφορία ακάλυπτου νομίσματος, 
επιβάρυνση της χώρας με υπέρμετρα «έξοδα κατοχής». Λίγο τους 
ενδιέφερε το αντίκτυπο όλων αυτών στην εικόνα τους απέναντι στον 
πληθυσμό, τα περιθώρια για τέτοιες ευαισθησίες ήταν μικρά και 
περιορίζονταν στις κατεχόμενες χώρες της ∆υτικής Ευρώπης και όχι 
στις εσχατιές των Βαλκανίων. 

Αναμφισβήτητα πρωταρχική αιτία του λιμού, όπως και όλων 
των άλλων τότε δεινών για τη χώρα, υπήρξε η γερμανική κατοχή. 
Χωρίς αυτήν την πρώτη «κινητήρια» αιτία δεν θα συνέβαιναν όλα τα 
υπόλοιπα που συνέτειναν στην εμφάνιση του φαινομένου. Μπροστά 
στις ανάγκες της Γερμανίας, ελάχιστη σημασία είχαν οι όροι 
επιβίωσης των υπόδουλων πληθυσμών, ειδικά στην Ανατολική 
Ευρώπη, θεωρούμενη ως «ζωτικός χώρος» κατά τη ναζιστική 
ιδεολογία και πρακτική. Τις τύχες αυτής της περιοχής ακολούθησε σε 
γενικές γραμμές και η Ελλάδα. 

Ήδη προπολεμικά η χώρα εισήγαγε σημαντικό ποσοστό των 
απαραίτητων για αυτήν αγαθών και μάλιστα από τη θάλασσα στον 
Πειραιά. Αυτή η εξάρτηση από τους θαλάσσιους δρόμους στάθηκε 
μοιραία για τον ανεφοδιασμό ειδικά της Αθήνας και του Πειραιά τον 
πρώτο χειμώνα της κατοχής καθώς οι Σύμμαχοι είχαν αποκλείσει από 
τη θάλασσα την επικράτεια του Άξονα. Από την άνοιξη του 1942 θα 
επέλθει συμφωνία μεταξύ των εμπολέμων για την άρση του 
αποκλεισμού (μοναδική κατά τη διάρκεια του πολέμου) και θα 
εισαχθεί στη συνέχεια η διεθνής βοήθεια θέτοντας σταδιακά τέρμα 
στην απειλή της πείνας. 

 
Μια σειρά άλλοι λόγοι, συνδεόμενοι μεταξύ τους, οδήγησαν 

στο λιμό που έπληξε συγκεκριμένες περιοχές, τις μεγάλες πόλεις και 
κυρίως την πρωτεύουσα αλλά και τα νησιά που έμειναν χωρίς 
σύνδεση με την ενδοχώρα και τα αποθέματά της. Η κατοχή επέφερε 
και μια ουσιαστικά κατάρρευση του κρατικού μηχανισμού. Η 
χρησιμοποίηση του μηχανισμού αυτού από τις κατοχικές δυνάμεις 
για τους σκοπούς τους αλλά και η τοποθέτηση μιας κυβέρνησης 
δωσιλόγων οδήγησε στην αποστασιοποίηση της κοινωνίας από το 
μηχανισμό αυτό. Οι αγρότες προπολεμικά παρέδιδαν τη σοδειά τους 
στο κράτος σε προσυμφωνημένες τιμές μέσω του συστήματος της 



συγκέντρωσης της παραγωγής. Μέσα στην κατοχή κανένας δεν ήταν 
πρόθυμος να παραδώσει τη σοδειά του φοβούμενος ότι θα καταλήξει 
στις κατοχικές δυνάμεις και μάλιστα έναντι χρηματικού τιμήματος, το 
όποιο είχε πλέον μηδαμινή αξία. Μα ακόμη και το τμήμα της 
παραγωγής που μαζευόταν, ήταν στο έλεος των ανεξέλεγκτων 
τοπικών παραγόντων και των τοπικών τοποτηρητών των κατοχικών 
στρατευμάτων. Επιπλέον έλειπαν τα μεταφορικά μέσα για τη 
μεταφορά προς τα αστικά κέντρα, τα αυτοκίνητα είχαν επιταχτεί και 
τα καύσιμα επίσης. ∆εν είναι μάλλον τυχαίο ότι το αποκορύφωμα 
των θανάτων στην Αθήνα συνέπεσε με τη διακοπή των 
σιδηροδρομικών δρομολογίων για ένα μήνα, το ∆εκέμβριο του 1941. 
Τέλος, η χώρα είχε χάσει τη διοικητική συνοχή της καθώς είχε τρεις 
κατακτητές που λίγο τους ενδιέφερε τι γινόταν παραπέρα. Π.χ. οι 
εύφορες περιοχές υπό βουλγαρική κατοχή αποκόπηκαν από τον 
υπόλοιπο κορμό της χώρας ενώ το λάδι της Κρήτης ή της Μυτιλήνης 
ήταν στα χέρια του γερμανικού στρατού.   

Όλα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα την κατάρρευση της 
τροφοδοσίας της πρωτεύουσας, η οποία έζησε επίσης και έναν βαρύ 
χειμώνα που αποδεκάτισε τους υποσιτιζόμενους κατοίκους της. Ποιοι 
όμως χτυπήθηκαν από την πείνα; Η έρευνα δείχνει ότι τα θύματα 
του λιμού μπορούν να περιγραφούν καλύτερα και στην περίπτωση 
αυτή φαίνεται ότι η κοινωνική διαφοροποίηση οδηγεί και σε 
διαφοροποίηση μπροστά στο θάνατο.  

Ο ακριβής αριθμός των θυμάτων του λιμού δεν έχει 
αποσαφηνιστεί. Εκτός των νεκρών που ο θάνατος τους αποδίδεται σε 
«ασιτία», «υποσιτισμό» ή και «αθρεψία», είναι λογικό να πιστεύουμε 
ότι ο υποσιτισμός άνοιξε το δρόμο για μια σειρά αρρώστιες και 
επιδημίες που υπό άλλες συνθήκες δεν θα ήταν τόσο θανατηφόρες. 
Ενδεικτικά αναφέρουμε τη φυματίωση στις πόλεις και την ελονοσία 
στην ύπαιθρο. Επίσης ένας ορισμένος αριθμός νεκρών δεν δηλώθηκε 
ποτέ στα ληξιαρχεία για να μπορέσουν οι οικείοι τους να συνεχίσουν 
να χρησιμοποιούν τα δελτία τροφίμων τους ή και δεν έφτασαν ποτέ 
στα νεκροταφεία μιας και τα έξοδα μιας κηδείας ήταν απαγορευτικά 
στις τότε καταστάσεις. 

Ο λιμός ήταν θανατηφόρος για όσους βρίσκονταν στη 
χαμηλότερη κοινωνική κλίμακα και βρέθηκαν χωρίς κανένα 
περιουσιακό στοιχείο ή κοινωνική διασύνδεση που θα μπορούσε να 



τους γλιτώσει από τα χειρότερα. Πολλά θύματα υπήρξαν ανάμεσα 
στους τραυματίες και αρρώστους του στρατού της Αλβανίας που 
αφέθηκαν εν πολλοίς στην τύχη τους στα νοσοκομεία. Αλλά και οι 
υγιείς επαρχιώτες πρώην συνάδελφοι τους δεν είχαν πολύ καλύτερη 
τύχη. Μη μπορώντας να επιστρέψουν στις ιδιαίτερες πατρίδες τους, 
έγιναν επαίτες στους δρόμους της Αθήνας και του Πειραιά και 
αποδεκατίστηκαν από την πείνα και το κρύο. Χαρακτηριστική 
περίπτωση οι άνδρες της πρώην 5ης Μεραρχίας Κρήτης. Οι 
πρόσφυγες του 1922 ήταν μια άλλη κατηγορία που δοκιμάστηκε 
σκληρά. Λίγα χρόνια μετά την άφιξη τους, παρέμεναν σε 
παραπήγματα στις προσφυγικές γειτονιές όντας οι περισσότεροι 
εργάτες σε βιομηχανίες ή κάνοντας δουλειές του ποδαριού. Με την 
οικονομική κρίση που προκάλεσε η κατοχή έμειναν οι περισσότεροι 
χωρίς δουλειά και εισόδημα ενώ επιπλέον δεν είχαν κοινωνικές 
διασυνδέσεις με άλλους σε καλύτερη τύχη ούτε χωριά στην ύπαιθρο 
για να καταφύγουν και να επιβιώσουν. Γενικότερα δοκιμάστηκαν από 
την πείνα όσοι στηρίζονταν στο μισθό ή τη σύνταξη τους για να τα 
βγάλουν πέρα, τα εργατικά και δημοσιοϋπαλληλικά στρώματα, μιας 
και το χρήμα έχασε γρήγορα την αξία του. Οι πρώτες διεκδικήσεις 
εργαζομένων, που προμηνύουν τους μεγάλους αγώνες της 
κατοπινής αντιστασιακής περιόδου, αφορούν την πληρωμή τους σε 
είδος ενώ λίγο μετά οργανωμένοι σε συνεταιρισμούς οι εργαζόμενοι 
διεκδικούν από το κατοχικό κράτος μεγαλύτερο μέρος από τη διεθνή 
βοήθεια. 

      Γιάννης Σκαλιδάκης 
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Η πείνα στην Κατοχή 
 

 
Στις 28 Οκτωβρίου 1940 η φασιστική τότε 

Ιταλία κήρυξε τον πόλεμο στην Ελλάδα. Μετά 

από αντίσταση από τη μεριά της χώρας μας 

που κράτησε πολλούς μήνες, την άνοιξη του 

1941 της επιτέθηκε και η σύμμαχος της 

Ιταλίας, η ναζιστική Γερμανία. Παρά την 

αρχική αντίσταςή της, η Ελλάδα τελικά ηττήθη-

κε και καταλήφθηκε από τους Γερμανούς, τους 

Ιταλούς και τους συμμάχους τους Βούλγαρους 

που τη χώρισαν σε τρεις ζώνες κατοχής. Από τότε και μέχρι το φθινό-

πωρο του 1944 έχουμε λοιπόν την περίοδο της Κατοχής, όπως τη λέμε 

μέχρι και σήμερα. 

Κατοχή, Αθήνα: Οι Γερμανοί 

στην Ακρόπολη. 

Ανάμεσα στα πολλά βάσανα που πέρασε ο ελληνικός λαός την περίοδο 

της Κατοχής, το πιο τρομερό ήταν η μεγάλη πείνα, από την οποία ειδικά 

τον πρώτο χρόνο (1941-1942) 

πέθαναν χιλιάδες άνθρωποι. Οι 

κατακτητές άρπαξαν από τη 

χώρα ό,τι τους ήταν χρήσιμο για 

τον πόλεμο που συνέχιζαν με 

άλλες χώρες (Β’ Παγκόσμιος 

Πόλεμος): τρόφιμα, πρώτες  

ύλες από τα εργοστάσια, 

μεταφορικά μέσα και καύσιμα, 

χρήματα. Η ναζιστική ιδεολογία 

των Γερμανών στηριζόταν στο ρα-

τσισμό, θεωρούσε δηλαδή τους 

άλλους λαούς κατώτερους από 

αυτούς και ότι για αυτό έπρεπε να τους υπηρετούν αλλά και να θυσια-

στούν αν αυτό ήταν απαραίτητο για τις ανάγκες της Γερμανίας. Λεηλα-

τούσαν λοιπόν τη χώρα χωρίς να νοιάζονται αν θα κατάφερνε να επιζή-

Κατοχή, Αθήνα. Περαστικοί βοηθούν άνθρωπο 

που σωριάστηκε από την πείνα (Φωτογραφικό  

Αρχείο Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της 

Ελλάδος). 



σει ο ελληνικός λαός. Έπεσε μεγάλη φτώχεια γιατί έκλεισαν εργοστάσια 

και μαγαζιά και ο κόσμος έμεινε χωρίς δουλειά. Επίσης τα λεφτά έχασαν 

την αξία τους γιατί οι κατακτητές τύπωναν δικά τους σε μεγάλες ποσό-

τητες και ανάγκαζαν τους Έλληνες να τα δέχονται για αληθινά. Μετά 

από λίγο καιρό, για να αποκτήσει κάποιος οτιδήποτε έπρεπε να το α-

νταλλάξει με κάτι άλλο γιατί κανείς δε δεχόταν χρήματα. 

 

Πιο πολύ υπέφεραν από την πείνα οι κάτοικοι των μεγάλων πόλεων και 

ειδικά της Αθήνας καθώς και οι κάτοικοι των νησιών. Αυτό συνέβη γιατί 

με τον πόλεμο είχαν καταστραφεί σε μεγάλο βαθμό οι 

δρόμοι και δεν μπορούσαν να έρθουν τρόφιμα 

(σιτάρι, λάδι, όσπρια, λαχανικά) από την επαρχία 

όπου τα καλλιεργούσαν. Επίσης, όπως είδαμε, οι 

κατακτητές είχαν αρπάξει τα περισσότερα αυτοκίνητα 

και καύσιμα. Άλλος λόγος ήταν ότι οι αγρότες στην 

επαρχία δεν εμπιστεύονταν τους κατακτητές και την 

κυβέρνηση από τους Έλληνες «δωσίλογους» που 

είχαν διορίσει οι πρώτοι, για να τους πουλήσουν τα 

προϊόντα τους και να πάρουν χρήματα χωρίς αξία. Προτιμούσαν λοιπόν 

να τα κρατήσουν και να τα καταναλώσουν οι ίδιοι ή να τα ανταλλάζουν 

με άλλα προϊόντα που είχαν ανάγκη. Έτσι όμως δεν έφταναν τρόφιμα 

στις πόλεις.  

Παιδί της Κατοχής

 

Άλλος πολύ σημαντικός λόγος 

ήταν ότι οι περισσότερες 

μεταφορές στην Ελλάδα γίνονται 

από τη θάλασσα, με προορισμό 

τον Πειραιά και τα νησιά. Κατά 

τη διάρκεια όμως του πολέμου, 

οι Άγγλοι που ήταν αντίπαλοι 

των Γερμανών και των Ιταλών 

δεν τους επέτρεπαν να κινούνται 
Κατοχή, Αθήνα. Ουρά για συσσίτιο (Φωτογραφικό  

Αρχείο Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της 

Ελλάδος). 

http://www2.fhw.gr/chronos/14/gr/1940_1945/occupation/pigi02.html##�


στη θάλασσα, στη Μεσόγειο ούτε στο Αιγαίο. Τα πλοία τους τα βομβάρ-

διζαν και αυτό το ονόμαζαν «θαλάσσιο αποκλεισμό». Έτσι όμως δεν 

μπορούσαν να έρθουν τρόφιμα ούτε από τη θάλασσα. Τον πρώτο χρόνο 

της Κατοχής λόγω της έλλειψης τροφίμων και της μεγάλης φτώχειας 

άρχισαν να πεθαίνουν οι άνθρωποι από την πείνα. Το χειμώνα εκείνο 

του 1941 έκανε πολύ κρύο και οι άνθρωποι πέθαιναν στους δρόμους 

από το κρύο καθώς έψαχναν κάτι να φάνε. Πέθαναν πολλοί άρρωστοι 

και τραυματισμένοι φαντάροι στα νοσοκομεία, αφού δεν μπορούσαν να 

τους φροντίσουν, καθώς και πολλοί ηλικιωμένοι που δεν άντεχαν τις 

ταλαιπωρίες. Επίσης πέθαναν 

πολλοί φτωχοί, εργάτες και 

υπάλληλοι που έμειναν άνεργοι 

ή που τα λεφτά από τη δουλειά 

τους δεν τους έφταναν για να 

συντηρήσουν την οικογένεια 

τους.  

Αφίσα της Πανθεσσαλικής Επιτροπής του Ε.Α.Μ.

Αντίθετα, κάποιοι έγιναν 

πλούσιοι εκμεταλλευόμενοι τη 

δυστυχία των πολλών. Σε 

συνεργασία με τους κατακτητές 

κατάφερναν να βρουν τρόφιμα 

και τα πουλούσαν πανάκριβα 

αφού τα έκρυβαν μέχρι να 

ανέβει η τιμή τους. Όσοι δεν 

είχαν τίποτα άλλο να 

πουλήσουν, έδιναν το σπίτι τους 

για τρεις τενεκέδες λάδι. Αυτή η ληστεία εναντίον του ελληνικού λαού 

ονομάστηκε «μαύρη αγορά» και αυτούς τους ασυνείδητους εμπόρους 

τους ονόμασαν «μαυραγορίτες».  

 

Οι Αθηναίοι έφευγαν στην επαρχία με όποιο τρόπο έβρισκαν για να α-

νταλλάξουν ό,τι είχαν με τρόφιμα και αυτά τα ταξίδια τα έκανε χιλιάδες 



κόσμος συνέχεια αλλά κάποια στιγμή δεν έβρισκαν πια όσα χρειάζο-

νταν. Πολύς κόσμος λοιπόν οργανώθηκε σε συνεταιρισμούς και οργα-

νώσεις για να παλέψει για την επιβίωση του και για να μην επαναληφ-

θεί το κακό του πρώτου χειμώνα. Οργανωμένοι ανά γειτονιές, ανά ε-

πάγγελμα ζητούσαν να πληρώνονται σε τρόφιμα και όχι σε χρήματα 

χωρίς αξία. Επίσης πατριωτικές οργανώσεις όπως η «Εθνική Αλληλεγ-

γύη» διοργάνωναν συσσίτια και εράνους για να βοηθήσουν τους φτω-

χότερους και τα ορφανά παιδιά. Τέλος, οι Άγγλοι και Γερμανοί συμφώ-

νησαν να αφήνουν να περνάνε καράβια από ουδέτερες χώρες όπως η 

Σουηδία και ο Καναδάς και να φέρνουν τρόφιμα από το εξωτερικό που 

συγκέντρωνε ο ∆ιεθνής Ερυθρός Σταυρός.   

Γ. Σκαλιδάκης 

 
 
Γλωσσάριο 
 
Φασισμός: αυταρχική ιδεολογία και πολίτευμα. Στηρίζεται στη βία και υμνεί 
τον πόλεμο. Είναι εναντίον της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων των πολι-
τών, προβάλλει τον εθνικισμό και συχνά το ρατσισμό. Πρωτοεμφανίστηκε 
στην Ιταλία με αρχηγό τον Μπενίτο Μουσολίνι. 
 
 Εθνικισμός: ιδεολογία που προβάλλει την ανωτερότητα ενός έθνους 
 απέναντι στα γειτονικά του έθνη. Πολλές φορές χρησιμοποιείται για 
 να δικαιολογήσει εδαφικές διεκδικήσεις και πολέμους. 
  
 Ρατσισμός: ιδεολογία που υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι χωρίζονται 
 σε ανώτερες και κατώτερες φυλές ανάλογα με την καταγωγή τους, 
 το χρώμα τους και άλλα εξωτερικά χαρακτηριστικά. Έγινε επίσημη 
 ιδεολογία της ναζιστικής Γερμανίας. 
 
Ναζισμός: ιδεολογία των Ναζί, γερμανικού κόμματος με αρχηγό τον Αδόλφο 
Χίτλερ. Συνδυάζει τον φασισμό και τον εθνικισμό με το ρατσισμό. Υποστήριζε 
ότι οι Γερμανοί είναι η ανώτερη φυλή, η «Άρια φυλή» και βασιζόταν στη λα-
τρεία του ενός αρχηγού. Ο ναζισμός οδήγησε στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και 
σε μεγάλα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. 
 
Δωσίλογοι: Από το «δίνω λόγο». Αυτοί που συνεργάστηκαν με τους κατα-
κτητές την περίοδο της Κατοχής ενάντια στα συμφέροντα της χώρας τους. 
 
Συσσίτια: φαγητό που ετοιμάζεται σε μεγάλες ποσότητες και μοιράζεται δω-
ρεάν σε άπορους, άστεγους, πρόσφυγες κλπ. 
 
Ουδέτερες χώρες: οι χώρες που επίσημα δεν συμμετέχουν στον πόλεμο ή 
δεν ανήκουν σε καμία στρατιωτική συμμαχία. 



Παιδικά συσσίτια στη Χαλκίδα 
 

Χρονικό με βάση το βιβλίο του Σωτήρη Παπαστρατή Μέρες του 1943-1944 στην 
Εύβοια, εκδόσεις Χατζηνικολή, 1995. 

 
Ο πρώτος χειμώνας της Κατοχής, 1941-1942, υπήρξε και ο χειρότερος 

για τους υπόδουλους Έλληνες. Εκτός όλων των άλλων δεινών που έφερε ο 

πόλεμος και η κατοχή της χώρας, οι Σύμμαχοι είχαν αποκλείσει τη χώρα από τη 

θάλασσα για να πλήξουν τους Γερμανούς. Με αυτό τον τρόπο όμως έφτασαν 

στα έσχατα όρια την έλλειψη τροφοδοσίας του ελληνικού λαού, που μέτρησε 

εκείνο το χειμώνα χιλιάδες θύματα ανάμεσα στους πιο φτωχούς και 

ανυπεράσπιστους. Μετά από πολλές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στους 

εμπόλεμους και προπαρασκευαστικά ταξίδια, επήλθε συμφωνία και η χώρα 

άρχισε να εφοδιάζεται τακτικά από τον ∆ιεθνή Ερυθρό Σταυρό από το 

φθινόπωρο του 1942. 

 

Ο ∆ιεθνής Ερυθρός Σταυρός (∆ΕΣ) εγκατέστησε δικό του διοικητικό 

μηχανισμό στην Ελλάδα από Σουηδούς και Ελβετούς για να παραλαμβάνει και 

να διανέμει υπό την εποπτεία του τη βοήθεια που ερχόταν. Στη Χαλκίδα 

συγκροτήθηκε επιτροπή του ∆ΕΣ με πρόεδρό της το Μητροπολίτη Γρηγόριο, το 

δήμαρχο Κώστα Ρεντίφη, τους γιατρούς Αγησίλαο Λεμπέση και Γιάννη 

Παπαστρατή και το μηχανικό Νότη Καπνίση. Με πρόταση του Γιώργου Γιαννάκη, 

σύμβουλου της επιτροπής, συγκροτήθηκε «Ειδική Επιτροπή για το Παιδί» με 

εφόρους την Άννα Καπνίση και το Σωτήρη Παπαστρατή από τις αρχές του 

1943. 

 

Η «Ειδική Επιτροπή για το Παιδί» οργάνωσε το βρεφικό σταθμό Χαλκίδας 

για τη σωτηρία των βρεφών τη δύσκολή εκείνη περίοδο. Καθήκον της ήταν η 

διανομή του γάλατος του ∆ΕΣ, που όμως ερχόταν σε βαρέλια σκόνη και έπρεπε 

να δίνεται κάθε μέρα παρασκευασμένο από την Επιτροπή. Οι μητέρες ήθελαν να 

το παραλαμβάνουν σε σκόνη και να το παρασκευάζουν οι ίδιες, όμως ο ∆ΕΣ δεν 

το επέτρεπε και για αυτό έπρεπε να οργανωθεί η διανομή του. Τα «καζάνια» του 

γάλατος στήθηκαν στο σημερινό χώρο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Η 

Επιτροπή είχε εγκατασταθεί απέναντι στον Άγιο Νικόλαο και από κει οργάνωνε 

την παρασκευή και  διανομή του γάλατος.  

Ο ∆ΕΣ προέβλεπε τη χορήγηση γάλατος σε παιδιά έως ενός έτους αλλά 

ήταν φανερό ότι και τα μεγαλύτερα το είχαν ανάγκη. Η τοπική επιτροπή 



αποφάσισε να παρουσιάζει στον ∆ΕΣ και τις ληξιαρχικές πράξεις γέννησης των 

πεθαμένων στο μεταξύ παιδιών και να παίρνει τις μερίδες τους που τις 

χορηγούσε στη συνέχεια στα μεγαλύτερα παιδιά. 

 

Με την εθελοντική και ακούραστη προσπάθεια των μελών της Επιτροπής 

για το Παιδί, η θνησιμότητα σχεδόν μηδενίστηκε και δεν επαναλήφθηκε η 

τραγωδία της προηγούμενης χρονιάς. 

 

Μετά την πρώτη αυτή νίκη, τα μέλη της τοπικής επιτροπής του ∆ΕΣ και 

της Επιτροπής για το Παιδί αποφάσισαν να οργανώσουν συσσίτια για τα 

μεγαλύτερα παιδιά. Το ονόμασαν «το πιάτο του εξαντλημένου παιδιού» και 

αποφάσισαν να μην είναι μια καταθλιπτική διανομή συσσιτίου αλλά ένα είδος 

εστιατορίου με τραπέζια. Εξασφαλίστηκε για αίθουσα το Εργατικό Κέντρο, τότε 

πάνω απ’ την Κεντρική Αγορά. Καθαρίστηκε, ασπρίστηκε, τοποθετήθηκαν 

τραπέζια και καρέκλες. Στην αρχή επιλέχτηκαν τριάντα παιδιά, τα πιο 

εξαντλημένα και ξεκίνησε το «εστιατόριο» στις αρχές Απριλίου 1943. 

Η επιτροπή έπαιρνε βασικά είδη απ’ τον ∆ΕΣ (μακαρόνια, όσπρια) αλλά 

και από τη βοήθεια της τοπικής κοινωνίας. Την Πρωτομαγιά του 1943 

έγιναν τα επίσημα εγκαίνια του πρώτου παιδικού εστιατορίου με εκατό πενήντα 

πλέον παιδιά. Τα γεύματα ήταν πλήρη και ειδικά για τα μέτρα της εποχής, αφού 

προσφερόταν τακτικά και κρέας και ψάρι και φρούτα. Επίσης εξοικονομώντας 

αλεύρι από τα ατομικά δελτία διανομής του ∆ΕΣ, πράγμα «παράνομο», δινόταν 

σε κάθε παιδί και ένα φραντζολάκι με το φαΐ του. 

 

Η επιτυχία της προσπάθειας οδήγησε τους εμπνευστές της στην επέκταση 

της. Βρέθηκε μεγαλύτερη αίθουσα, ο κινηματογράφος «Παλλάς», στην περιοχή 

Παζάρι. Στις 18.7.1943 έγιναν τα εγκαίνια του δεύτερου εστιατορίου με χίλια 

τριακόσια πενήντα παιδιά! Με άρθρα  στον τοπικό Τύπο, τα μέλη της Επιτροπής 

παρουσίαζαν το έργο της και ζητούσαν τη στήριξή της επικρίνοντας ταυτόχρονα 

την απουσία ενδιαφέροντος από μερίδα των εύπορων της πόλης. Η καμπάνια 

αυτή είχε αποτέλεσμα να αυξηθούν οι εισφορές  και να κερδηθεί και αυτή η 

μάχη προς όφελος των παιδιών της Χαλκίδας. 
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