
 

ΦΥΛΛΟ ΔΡΓΑΣΙΑΣ 1 : Η οικονομία ζηην Καηοσή 

 
[ 1]  

 Το καηοσικό σαπηονόμιζμα ηος 1942 

 
 

 
 

Τν πεληνρίιηαξν ηνπ 1942 είρε θηηαρηεί ζε ζρέδηα ελόο λένπ ραξάθηε, ηνπ 

Αιέμαλδξνπ Κνξνγηαλλάθε, Ο Κνξνγηαλλάθεο είρε ηάζε πξνο ην εξσηθό θαη ην 

κλεκεηώδεο –εηθόλεο ηεο αλζξώπηλεο κνξθήο πνπ εμεπγελίδεηαη από ηε δνπιεηά–, ζην 

ηδενινγηθά δηθνξνύκελν εθείλν θιαζηθίδνλ ύθνο πνπ πηνζεηνύζαλ πνιινί 

θαιιηηέρλεο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’30, από ηνλ Πηθάζν σο ηνλ Μάξην Σηξόλη ή ηνλ Καξά 

ζηε θαζηζηηθή  

Ηηαιία.  

Γημήηπιορ Βλάσορ 

Σύμβοςλορ Φιλολόγων Ροδόπηρ 

Φύλλο Δπγαζίαρ:  Δπεξεπγαζία 
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Mark Mazower, Σηην Ελλάδα ηος Χίηλεπ / Η εμπειπία ηηρ Καηοσήρ, εκδ. Αλεξάνδπεια, 

1994, ζζ 90 – 91. 

 

 

[2]   

Ο πληθωπιζμόρ 

Α 

Τνλ Ηνύλην ηνπ 1941 θπθινθνξνύζαλ 24 εθαηνκκύξηα δξαρκέο. 

Τνλ Ηνύλην ηνπ 1942 θπθινθνξνύζαλ 109,8 εθαηνκκύξηα δξαρκέο.  

 

Τνλ Ηνύλην ηνπ 1941 ε ηηκή ηνπ ςσκηνύ –ε επίζεκε ηηκή–  ήηαλ 70 δξαρκέο, ηνπ 

ζαπνπληνύ 65 δξαρκέο, ησλ μεξώλ θαζνιηώλ 90 δξαρκέο. 

 

Τνλ Ηνύλην ηνπ 1942 ε ηηκή ηνπ ςσκηνύ ήηαλ 2350 δξαρκέο, ηνπ ζαπνπληνύ 3100 

δξαρκέο, ησλ μεξώλ θαζνιηώλ 2900 δξαρκέο.  

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

1994, ζζ 90 – 91. 

 

Β 

Μία νθά ςσκί, πνπ ην 1941 ζηνίρηδε 10 δξαρκέο, έθηαζε ηνλ Σεπηέκβξην ηνπ 1944 λα 

πσιείηαη 153 εθαηνκκύξηα. Απηό ζεκαίλεη όηη ηα είδε πξώηεο αλάγθεο αλέβεθαλ 

50.000 θνξέο ελώ νη κηζζνί κόλν 2.000 θνξέο. Οη κηζζνί (πνπ κόιηο επαξθνύζαλ γηα 

ηξεηο νθάδεο ιάδη ή έμη νθάδεο ςσκί) νξίδνληαλ από επηηξνπή, γηα λα 

αληαπνθξίλνληαη θαηά ην δπλαηόλ ζηηο ζπλερείο απμήζεηο ησλ εηδώλ δηαηξνθήο. Τν 

θόζηνο δσήο, κε βάζε ην έηνο 1940, δηπιαζηάζζεθε ην πξώην εμάκελν ηεο Καηνρήο. 

Τνλ Οθηώβξην ηνπ 1943 ήηαλ 335 θνξέο κεγαιύηεξν ηνπ πξνπνιεκηθνύ, ηνλ 

Γεθέκβξην ηνπ 1943 828, θαη ηνλ ηειεπηαίν κήλα ηεο Καηνρήο, ηνλ Οθηώβξην ηνπ 

1944, είρε θηάζεη ζε ηιηγγηώδε επίπεδα.  

 

Ζ ρξπζή ιίξα, πνπ έκελε ζηελ αλαινγία κε ηε δξαρκή ζην 1 πξνο 375 πξηλ ηνλ 

πόιεκν, έθηαζε ζην 1 πξνο 600.000 γηα κεγάιν δηάζηεκα ηνπ πνιέκνπ. Έρεη 

ππνινγηζζεί όηη εμαηηίαο ηνπ πιεζσξηζκνύ ε ζπλνιηθή δεκηά πνπ ππέζηε ε ρώξα σο 

ηελ 1ε Οθησβξίνπ ηνπ 1944 έθηαλε ηηο 27.452.262 ρξπζέο ιίξεο. 

Από ην άξζξν ηνπ Γηώξγνπ Εαβάθνπ, Ζ πείλα ζηελ Διιάδα ηεο Καηνρήο 

[www.istoria.gr/oct03/content04.htm].  

 

 

 

Γ 

«Σε πνιιά κέξε ηεο ρώξαο ην ρξήκα δελ απνηεινύζε πηα αμηόπηζην κέηξν αμίαο. Σην 

Βόιν ν θόζκνο κεηξνύζε ζε ηζηγάξα, ζηα βνπλά ζε ειαηόιαδν, ζηνπο θάκπνπο ζε 

ζηηάξη. Από ηόηε πνπ ν Δξπζξόο Σηαπξόο άξρηζε λα δηαλέκεη ράπηα θηλίλνπ ζηηο 

πεξηνρέο ηεο θεληξηθήο Διιάδαο πνπ ππέθεξαλ από εινλνζία, άξρηζαλ θη απηά λα 

θπθινθνξνύλ ζαλ λόκηζκα, πνιύ αθξηβό πηα γηα θαηάπνζε. Σηηο ακνηβέο πνπ 

δεκνζίεπζε ηνλ Ηνύλην ηνπ 1942 ν Ηαηξηθόο Σύιινγνο ηεο  Φίνπ δελ έθαλε θαλ ηνλ 



θόπν λα αλαθεξζεί ζην ρξήκα:  «1 οκά
1
 ζηηεξά, ιάδη ή όζπξηα γηα έλα ξαληεβνύ ζην 

γηαηξείν
. 
  γηα ζεξαπεία ζην ζπίηη ηνπ αζζελνύο, 1,5 νθά αλ κέλεη κέζα ζηελ πόιε ηεο 

Φίνπ, 2 νθάδεο αλ κέλεη έμσ».  

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

1994, ζζ 90 – 91.  

 

[3]   

Γιώπγορ Μαςποςδήρ, Ημερολόγιο της πείνας 

 

Αζήλα 12 Ννεκβξίνπ 1941 

«Τα  ηξόθηκα εμαθαλίδνληαη. Ζ αμία ηεο δξαρκήο πέθηεη, εμεπηειίδεηαη κε γξήγνξν 

ξπζκό. Ζ θπβέξλεζε αληηδξά, ξίρλνληαο ζηελ θπθινθνξία θαηλνύξγην πιεζσξηθό 

ραξηνλόκηζκα. 

Τν ιάδη 1400 δξαρκέο ε νθά. Τα θαζόιηα 1200, ηα καθαξόληα 1000, ηα ιαραληθά 

γύξσ ζηηο 180. Ο κηζζόο ηνπ δεκνζίνπ ππαιιήινπ κε βαζκό γξακκαηέα Β΄, δξαρκέο 

4500 θαη ην εξγαηηθό κεξνθάκαην θάπνπ 150 -180 δξαρκέο».  

 

Αζήλα 9 Γεθεκβξίνπ 1941 

«Ξεπνπιηνύληαη ηα πάληα. Φξπζαθηθά, δαρηπιίδηα, ζθνπιαξίθηα, νηθνγελεηαθά 

ελζύκηα, ραιθώκαηα. Κάπνηνο γλσζηόο κνπ αληάιιαμε έλα δαρηπιίδη κ’ έλα ζαθί 

κπνκπνηάιεπξν. Καζεκεξηλά θηγνπξάξνπλ ζηηο εθεκεξίδεο ζρεηηθέο αγγειίεο: 

«Αγνξάδνκελ θνζκήκαηα». Ζ Άλλα θη ν Μαλώιεο πνύιεζαλ ηηο βέξεο ηνπο γηα ηξεηο 

νθάδεο ξύδη. Κη εκείο γηα ιίγεο νθάδεο θαιακπόθη θαη δπν νθάδεο ιάδη δώζακε δπν 

νηθνγελεηαθά θπιαρηά…».  

 

Αζήλα 15 Γεθεκβξίνπ 1941 

«Τν ςσκί ηνπ δειηίνπ, έλα ηόζν δα θνκκαηάθη πεηξσκέλε θίηξηλε ιάζπε. Βαξύ, 

κνιύβη. Ζ ηηκή ηνπ ιαδηνύ 2200, ην αιεύξη 1500 δξαρκέο. Σε αλάινγεο ηηκέο έθηαζαλ 

θαη η’ άιια ηξόθηκα. Με ηνλ εμεπηειηζκό ηεο δξαρκήο, κηζζνί θαη κεξνθάκαηα 

εμαλεκίδνληαη όιν θαη πεξηζζόηεξν».  

 

Ιζηοπία ηηρ Ανηίζηαζηρ 1940-1945, εθδόζεηο Απιόο, ηόκνο 1, ζζ. 317-318.  

 

Δπωηήζειρ 

 

1. Τη απεηθνλίδεη ην ραξηνλόκηζκα ηνπ 1942 θαη ζηηο δπν όςεηο ηνπ;  Πνην 

κήλπκα ζέιεη λα πξνβάιεη κέζα από ηα ζύκβνια ησλ εηθόλσλ γηα ηελ 

θνηλσλία θαη ηελ νηθνλνκία ηεο θαηνρηθήο Διιάδαο;  

2. Μειεηήζηε ηηο πεγέο [2], [3]. Πνηα εηθόλα δίλνπλ γηα ηελ νηθνλνκία ηεο 

θαηνρηθήο Διιάδαο;  

                                                
1
 Ζ οκά, [λέξη πος παπάγεηαι απ' ηην ηοςπκική ΟΚΚΑ], ήηαλ παιαηά κνλάδα βάξνπο 

πνπ ίζρπε ζηελ Διιάδα σο ηελ 1ε Απξηιίνπ 1959, όηαλ θαζηεξώζεθε, απ' ην Γηεζλέο 

Σύζηεκα Μνλάδσλ, ην θηιό ή ρηιηόγξακκν βάξνπο.  

Υπνδηαηξείηαη ζε 400 δξάκηα θαη ζε αλαινγία κε ην θηιό ε νθά είλαη βαξύηεξε απ' 

απηό θαη ηζνύηαη κε 1282 γξακκάξηα. Τν θηιό είλαη ίζν κε 312,5 δξάκηα έλαληη ησλ 

400 ηεο νθάο.  
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3. Γηεξεπλήζηε ηώξα ζε έλα θείκελν ηε ζρέζε πνπ έρεη ην κήλπκα πνπ 

πξνβάιιεη ην ραξηνλόκηζκα ηνπ 1942 κε ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή 

πξαγκαηηθόηεηα ηεο θαηνρηθήο Διιάδαο, όπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζηηο πεγέο 

[2], [3]. Γώζηε ζ’ απηό ην θείκελν έλαλ ηίηιν πνπ λα ηαηξηάδεη κε ην 

πεξηερόκελό ηνπ.  

 

 


