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Φύλλο Δπγαζίαρ 3 : Καηοσή – Ο λιμόρ 

[1] 

από ηα Τεηπάδια Ημεπολογίος ηος Γιώπγος Θεοηοκά: 

22 Ννεκβξίνπ 1941 [Αζήλα] 

Σν ζέακα αλζξώπσλ πνπ πέθηνπλ ζην δξόκν από ηελ πείλα έρεη γίλεη θάηη απιό, 

θαζεκεξηλό. Μεξηθνί ζηέθνπληαη, πξνζπαζνύλ λα βνεζήζνπλ κε θάηη θαγώζηκα ή κε 

ιίγα ρξήκαηα, μέξνληαο πόζν αζήκαληε είλαη ε βνήζεηά ηνπο. Οη πεξηζζόηεξνη 

θάλνπλ πσο δε βιέπνπλ. Με ηη εθπιεθηηθή επθνιία γίλακε αλαίζζεηνη! 

ε νξηζκέλεο ζηηγκέο ληώζσ ηόζε ληξνπή, ζα λα ήκνπλα εγώ ν ππεύζπλνο γηα ό,ηη 

ζπκβαίλεη. 

4 Γεθεκβξίνπ 1941 [Αζήλα] 

Υεηκώλαο δπλαηόο θαη πξόσξνο. 

Ζ πείλα έρεη απιώζεη ηε θνβεξή ζθηά ηεο παληνύ. 

Ζ Αζήλα γίλεηαη έλαο ηόπνο θξίθεο. 

ηελ νδό Κεθηζίαο, ζηελ νδό ηαδίνπ, ζηελ νδό Παλεπηζηεκίνπ άλζξσπνη πέθηνπλ 

αλαίζζεηνη από ηελ πείλα. 

Σν θάξν πνπ θνπβαιά ηνπο πεζακέλνπο. 

ΓΗΧΡΓΟ ΘΔΟΣΟΚΑ “ΣΔΣΡΑΓΗΑ ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟΤ” 

Δθδόζεηο ΔΣΗΑ 

 

[2] 

«Δπηπιένλ ε δηαίξεζε ηεο ρώξαο ζε ηξεηο δώλεο θαηνρήο θάλεη πνιύ πνιύπινθε ηε 

δηαλνκή ηξνθίκσλ. Δμάιινπ, αλ θαη ε βνπιγαξηθή δώλε πεξηειάκβαλε κόλν ην 11% 

ηνπ πιεζπζκνύ θαη ην 15% ηνπ εδάθνπο, δηέζεηε σζηόζν ην 40% ηεο παξαγσγήο 

ζηηαξηνύ, ην 60% ηεο παξαγσγήο ζίθαιεο θαη αβγώλ, ην 50% ησλ νζπξίσλ θαη ην 

80% ηνπ βνπηύξνπ, πξντόληα πνπ πξσηαγσληζηνύζαλ ζηελ ειιεληθή δηαηξνθή. ε 

όιε ηε δηάξθεηα ηεο Καηνρήο ε Βνπιγαξία δελ απνδέρζεθε λα παξαρσξήζεη θαλέλα 

από απηά ηα αγαζά ζηηο ππόινηπεο δώλεο, νη νπνίεο εμάιινπ πεξηειάκβαλαλ θαη ηα 

κεγάια αζηηθά θέληξα. Σσλ ηειεπηαίσλ κάιηζηα ν αξηζκόο είρε απμεζεί δξακαηηθά 

κεηά ηελ απνρώξεζε ησλ ζηξαηησηώλ από ηηο εκπόιεκεο δώλεο θαη ηε κεηαθνξά ηνπο 

εθεί, όπνπ πεξίκελαλ όηη ην ειιεληθό θξάηνο ζα ηνπο κεηέθεξε ζηελ ηδηαίηεξε 

παηξίδα ηνπο». 

http://www.istoria.gr/oct03/content04.htm 

Δημήτριοσ Βλάχοσ 

Σφμβουλοσ Φιλολόγων Ροδόπησ 

Φφλλο Εργαςίασ για άςκηςη 



2 

 

[3] 

Η βοςλγαπική καηοσή ηηρ Αναηολικήρ Μακεδονίαρ και Θπάκηρ 

«H βνπιγαξηθή θαηνρή ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, ε ηξίηε θαη 

ζθιεξόηεξε ζηα ηειεπηαία ηξηάληα ρξόληα, ππήξμε πνιύ βίαηε θαη ζπλνδεπόηαλ από 

ηελ θαηαζηξνθηθή νηθνλνκηθή απνκύδεζε αιιά θαη ζπζηεκαηηθέο ελέξγεηεο 

εθβνπιγαξηζκνύ ηνπ ειιεληθνύ ζηνηρείνπ. ην πιαίζην ησλ ελεξγεηώλ απηώλ 

εγθαηαζηάζεθαλ ζηε ρώξα καο δεθάδεο ρηιηάδεο Βνύιγαξνη έπνηθνη νη νπνίνη, όπσο 

θαη ν ππόινηπνο βνπιγαξηθόο ζηξαηόο, ιπκαίλνληαλ ηηο ειιεληθέο πεξηνπζίεο. 

Υαξαθηεξηζηηθό ηεο εθκεηάιιεπζεο απνηειεί ην γεγνλόο όηη νη Έιιελεο ρσξηθνί 

θαιιηεξγνύζαλ ηα ρσξάθηα ηνπο ηα νπνία είραλ παξαρσξεζεί ζηνπο Βνπιγάξνπο θαη 

έηζη ήηαλ αλαγθαζκέλνη λα πιεξώλνπλ δπζβάζηαρηνπο θόξνπο θαη γηα ηηο 

πεξηνπζίεο ηνπο θαη γηα ην εηζόδεκά ηνπο. Δπίζεο, δελ ππήξρε θακία κέξηκλα από ηηο 

βνπιγαξηθέο αξρέο νη νπνίεο δελ έδεηρλαλ ην παξακηθξό ελδηαθέξνλ γηα ηελ ηύρε ηνπ 

ειιεληθνύ πιεζπζκνύ. 

 

πλέπεηα όισλ απηώλ ήηαλ ε εκθάληζε θνβεξήο πείλαο πνπ απνδεθάηηδε ηνλ 

πιεζπζκό. Γηθαίσκα ζηελ παξαγσγή είραλ κόλν νη Βνύιγαξνη, ελώ όζεο θνξέο 

κεξηθνί Έιιελεο απνθηνύζαλ πξνκήζεηεο πέξαλ ηνπ θαζνξηζκέλνπ ηηκσξνύληαλ κε 

θπιάθηζε ή αθόκε θαη κε ζάλαην. Οη ιόγνη απηνί αλάγθαζαλ ρηιηάδεο θαηνίθνπο ηεο 

πεξηνρήο λα θαηαθύγνπλ ζηε γεξκαληθή δώλε ηεο Θεζζαινλίθεο. ε όιε ηε δηάξθεηα 

ηεο Καηνρήο έθηαζαλ εθεί πάλσ από 25.000 κε ηελ πξνζδνθία όηη ζα 

αληηκεησπίζνπλ θαιύηεξε κεηαρείξηζε. Όζνη δελ ηα θαηάθεξλαλ ζπιιακβάλνληαλ 

θαη θνλεύνληαλ από ηηο αξρέο».  

http://www.istoria.gr/oct03/content04.htm 

 

[4] 

Ο απιθμόρ ηων θανάηων από ηην πείνα ηος 1941-1942  

«Ο αξηζκόο ησλ 500000 ζαλάησλ ηνπ BBC γηα ην ρεηκώλα ηνπ 1941-1942 ήηαλ 

ζαθώο ππεξβνιηθόο. Γηα ηελ πεξίνδν ηεο Καηνρήο ζπλνιηθά όκσο, ν ηειηθόο θόξνο 

ζε ζαλάηνπο από ηελ πείλα κπνξεί λα κελ ππνιείπεηαη πνιύ από απηό ην λνύκεξν. Ο 

Δξπζξόο ηαπξόο, πνπ δηεμήγαγε ηε δηθή ηνπ έξεπλα, εθηηκνύζε όηη γύξσ ζηνπο 

250000 αλζξώπνπο είραλ πεζάλεη άκεζα ή  έκκεζα  εμαηηίαο ηνπ ιηκνύ αλάκεζα ζην 

1941 θαη ην 1943. Λνγαξηάδνληαο ηελ πζηέξεζε ησλ γελλήζεσλ θαηά ηελ ίδηα 

πεξίνδν, ππνιόγηζε πσο ν ζπλνιηθόο πιεζπζκόο ηεο Διιάδαο ήηαλ ηνπιάρηζηνλ 

300000 ιηγόηεξνο ζην ηέινο ηνπ πνιέκνπ απ’ ό,ηη ζα ήηαλ αιιηώηηθα, εμαηηίαο ηεο 

ζηηνδείαο». 

Mark Mazower, Σηην Ελλάδα ηος Φίηλεπ / Η εμπειπία ηηρ Καηοσήρ, εκδ. Αλεξάνδπεια, 

1994, ζει. 67.  

 

http://www.istoria.gr/oct03/content04.htm
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[6] 

Οι θεπμίδερ ηην πεπίοδο ηος λιμού 

Κνινθύζηα, κειηηδάλεο, αγγηλάξεο, παληδάξηα, αληίδηα θαη ξαδίθηα ρξεζηκνπνηνύληαλ 

ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο ζεξηλήο πεξηόδνπ σο κνλαδηθή ηξνθή ηνπ πιεζπζκνύ ησλ 

πόιεσλ.  Ο ππνινγηζκόο απηήο ηεο ηξνθήο κόιηο θηάλεη ηηο 1200 ζεξκίδεο, έλαληη 

ησλ απαξαίηεησλ 3000 πεξίπνπ.  

Σα ειάρηζηα ζπζζίηηα πνπ ιεηηνπξγνύζαλ θαζόξηδαλ ηελ εκεξήζηα κεξίδα θαη’ 

άηνκν κε ηηο εμήο αλαινγίεο: θνινθύζηα 100 δξάκηα, ληνκάηα 3 δξάκηα, θξεκκύδηα 8 

δξάκηα. Ζ κεξίδα απηή αληηπξνζώπεπε πεξίπνπ 290 ζεξκίδεο, από ηηο νπνίεο 200 

κόλνλ απέκελαλ ζηνλ νξγαληζκό γηα λα ηηο ρξεζηκνπνηήζεη.  

Ιζηοπία ηηρ Ανηίζηαζηρ 1940-1945, εθδόζεηο Απιόο, ηόκνο 1, ζζ.  304-305. 

 

[7] 

Από ηο πόπιζμα ηος Ανωηάηος Υγειονομικού Σςμβοςλίος (1942) 

«Ζ επηζηηηζηηθή θαηάζηαζε ηεο  ρώξαο  ρεηξνηέξεςε από ηηο πξώηεο κέξεο ηεο 

Καηνρήο. Σα θπξηόηεξα αίηηα  γη’ απηό ήηαλ: α. Οη ζπλέπεηεο ηεο Καηνρήο, β. Ζ 

πνιηηηθή ησλ δηαηηκήζεσλ, δεζκεύζεσλ θαη απαγνξεύζεσλ κεηαθνξάο ηξνθίκσλ, δ. 

Ζ εμάξζξσζε ησλ ζπγθνηλσληώλ, ε. Ζ έιιεηςε απνζεκάησλ. Σν πνζό ησλ ζεξκίδσλ 

πνπ δηέλεκε ην θξάηνο από ηνλ Ηνύιην ηνπ 1941 κέρξη θαη ην Φεβξνπάξην ηνπ 1942 

ήηαλ: 

Ηνύιηνο  1941  458 ζεξκίδεο 

Αύγνπζηνο 1941  418 ζεξκίδεο 

επηέκβξηνο 1941 510 ζεξκίδεο 

Οθηώβξηνο 1941 327 ζεξκίδεο 

Ννέκβξηνο 1941 183 ζεξκίδεο 

Γεθέκβξηνο 1941 410 ζεξκίδεο 

Ηαλνπάξηνο 1942 355 ζεξκίδεο 

Φεβξνπάξηνο 1942 204 ζεξκίδεο 
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Από ην Φεβξνπάξην ηνπ 1942 ζπκπιεξώζεθαλ ηα ηξόθηκα πνπ δηέλεκε ην θξάηνο κε 

ηηο δηαλνκέο ηνπ Γηεζλνύο Δξπζξνύ ηαπξνύ. Από ην Μάξηην ηνπ 1942 έσο ηνλ 

Οθηώβξην ηνπ 1943 θαηαλαιώλνληαλ  εκεξεζίσο νη παξαθάησ ζεξκίδεο: 

Μάξηηνο 1942  357 ζεξκίδεο 

Απξίιηνο 1942 439 ζεξκίδεο 

Μάηνο  1942 591 ζεξκίδεο 

Ηνύληνο  1942 540 ζεξκίδεο 

Ηνύιηνο  1942 589 ζεξκίδεο 

Αύγνπζηνο  1942 470 ζεξκίδεο 

επηέκβξηνο 1942 522  ζεξκίδεο 

Οθηώβξηνο 1942 407 ζεξκίδεο 

Τπνινγίζακε όηη ζε έλα ζηηεξέζην πνπ θάιππηε ηηο ζηνηρεηώδεηο αλάγθεο ηνπ 

νξγαληζκνύ 4,2 %  ησλ ζεξκίδσλ πξνέξρνληαη από ηηο δηαλνκέο ηνπ θξάηνπο, 36% 

από ηνλ Δξπζξό ηαπξό θαη ζρεδόλ 60% πξέπεη λα αγνξαζηνύλ από ηελ ειεύζεξε 

αγνξά…».  

Ιζηοπία ηηρ Ανηίζηαζηρ 1940-1945, εθδόζεηο Απιόο, ηόκνο 1, ζζ.  308 - 310. 

[8] 

Φαπακηικά ηηρ Καηοσήρ Α΄ 

 

 «Η κατοχικθ πείνα ςτην Αιθνα»,  Λουκία Ματζώρου 
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[9] 

 

Φαπακηικά ηηρ Καηοσήρ Β΄ 

 

 

«Παηδηά ηεο πείλαο», Βάιηαο εκεξηδίδεο, 1942 

[Βαιεληίλνο εκεξηδίδεο, Από ηελ πξώηε κέξα ηεο Δζληθήο Αληίζηαζεο ν 

εκεξηδίδεο βξίζθεηαη ζηηο γξακκέο ηεο. Εσγξαθίδεη κηα ζεηξά ζπλζέζεσλ κε ζέκαηα 

ηε πείλα θαη ηνλ αγώλα ηνπ Λανύ ηεο Αζήλαο]. 

[9] 

Οδςζζέαρ Δλύηηρ, Το Άξιον εζηί (Τα πάθη, άζμα η΄, ζηποθή 4
η
) 

Τόζο δεν αγγίζοςν * η θυηιά με ηο άσηι 

πος πένεηαι ο λαόρ μος 

Τος Θεού ηο ζηάπι * ζηα τηλά καμιόνια 

ηο θόπηυζαν και πάει 

Μερ ηην έπμη κι άδεια * πολιηεία μένει 

ηο σέπι πος μονάσα 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7
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Με μπογιά θα γπάτει * ζηοςρ μεγάλοςρ ηοίσοςρ 

ΧΨΜΙ ΚΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

 «ρνιηαζκόο ησλ παξαπάλσ ζηίρσλ:  

Ούηε ε νξγή θαη ε δύλακε ηεο θσηηάο δελ κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε ηελ αγαλάθηεζε 

θαη ηελ νξγή πνπ αηζζάλεηαη ν πνηεηήο βιέπνληαο ηνπο ζπλαλζξώπνπο ηνπ λα 

πεζαίλνπλ θαηά εθαηνληάδεο απ’ ηελ πείλα. Ζ πόιε ησλ Αζελώλ ρηππηέηαη 

πεξηζζόηεξν από θάζε άιιε πεξηνρή απ’ ην ιηκό θαη νη λεθξνί καδεύνληαη κε ηα θάξα 

απ’ ηνπο δξόκνπο θαη ηα πεδνδξόκηα. 

Οη Γεξκαλνί θαηαθηεηέο θξνληίδνπλ λα πάξνπλ ηα απνζέκαηα ζηηαξηνύ ηεο ρώξαο, 

θαη λα ηα θνξηώζνπλ ζε θακηόληα γηα λα ηα ζηείινπλ ζηα ζηξαηεύκαηά ηνπο. Ο 

ειιεληθόο ιαόο ζπζηάδεηαη κε ην θξηθηόηεξν ηξόπν, πξνθεηκέλνπ λα ηξαθνύλ νη 

Γεξκαλνί ζηξαηηώηεο θαη λα ζπλερίζνπλ ην θνληθό ηνπο έξγν. 

Σν κόλν πνπ απνκέλεη ζηελ πνιηηεία πνπ λεθξώλεηαη από ηελ απάλζξσπε πείλα, ε 

κόλε κνξθή αληίζηαζεο πνπ παξακέλεη θαη δίλεη κηα ειάρηζηε ζπίζα ειπίδαο ζηνπο 

Έιιελεο, είλαη ην ρέξη εθείλσλ πνπ γξάθνπλ ζπλζήκαηα ζηνπο ηνίρνπο. Σα πνιύηηκα 

απηά ζπλζήκαηα, γξάθνληαλ ζπλήζσο ηηο λύρηεο κε κεγάιε δπζθνιία, θαζώο νη 

Γεξκαλνί είραλ επηβάιεη ξεηή απαγόξεπζε θπθινθνξίαο κεηά ηε δύζε ηνπ ήιηνπ. 

«ΦΧΜΗ ΚΗ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ» είλαη ηα αηηήκαηα ησλ αλζξώπσλ πνπ ιηκνθηνλνύλ θαη 

ππνθέξνπλ θάησ απ’ ηελ αλειέεηε γεξκαληθή εμνπζία».  

http://latistor.blogspot.com/2011/11/blog-post_19.html#ixzz2EjRX1euK] 

 

[11] 

Η  Καηοσή ζηον ελληνικό κινημαηογπάθο 

1. Σν μππόιπην ηάγκα, ηαηλία ηνπ 1953 : 

http://www.youtube.com/watch?v=k9mVaP7MGq4 

2. Οη Γεξκαλνί μαλάξρνληαη, ηαηλία ηνπ 1948: 

http://www.youtube.com/watch?v=rvE3qqgS0A4 

 

[12] 

Η πείνα ηην πεπίοδο ηηρ Καηοσήρ  [Νηοκςμανηέπ] 

http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=4_Vwl2mdMuw&feature=endscreen  

 

 

http://latistor.blogspot.com/2011/11/blog-post_19.html#ixzz2EjRX1euK
http://www.youtube.com/watch?v=k9mVaP7MGq4
http://www.youtube.com/watch?v=rvE3qqgS0A4
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=4_Vwl2mdMuw&feature=endscreen
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[13] 

Πόλεμορ – Καηοσή – Γεκεμβπιανά : Φωηογπαθικό ςλικό 

http://www.youtube.com/watch?v=K-qOkFHOYos  

 

Σενάπιο για μελέηη:  Αξιοποιώνηαρ ηο ςλικό πος ζαρ δίνεηαι, 

εκπονήζηε ένα θύλλο επγαζίαρ με ζςγκεκπιμένερ 

δπαζηηπιόηηηερ πος θα ςλοποιήζεηε με ηοςρ μαθηηέρ ζαρ. 

Μποπείηε ηο ςλικό αςηό να ηο ηποποποιήζεηε, πποζθέηονηαρ ή 

αθαιπώνηαρ καηά πεπίπηωζη, έηζι ώζηε  να ανηαποκπίνεηαι 

ζηιρ δςναηόηηηερ ηων μαθηηών ζαρ. Πποηιμήζηε ηην 

ομαδοζςνεπγαηική  μέθοδο καηανέμονηαρ ηο έπγο ζε ομάδερ 

επγαζίαρ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=K-qOkFHOYos

