
Γερμανική κατοχή στην Ελλάδα 

Στις 27 Απριλίου 1941 οι Γερμανοί μπήκαν σε μια σχεδόν άδεια Αθήνα, αφού οι κάτοικοι έμειναν 

πεισματικά κλεισμένοι στα σπίτια τους. Η ύψωση της ναζιστικής σβάστικας στην Ακρόπολη 

σηματοδότησε την αρχή μιας τριπλής κατοχής για τον ελληνικό λαό. Γερμανοί, Ιταλοί και Βούλγαροι 

περιορίζουν στο ελάχιστο την αισιοδοξία του πληθυσμού. Κυριαρχούν παθητικές λογικές, η μη 

ύπαρξη προοπτικής, ο περιορισμός της κυκλοφορίας, το ψύχος, η πείνα, η τρομοκρατία κάνει τους 

ανθρώπους να «μοιάζουν με ανθρώπους που επιστρέφουν από νεκροταφείο μετά από κηδεία». Ο 

φόρος αίματος στην περίοδο της κατοχής από την πείνα και τις ποικίλες κακουχίες συνολικά 

ξεπέρασε, αναλογικά προς τον πληθυσμό της χώρας, τον αντίστοιχο κάθε άλλου λαού της 

κατεχόμενης Ευρώπης. 

 Ο λιμός τον χειμώνα του 1941-42 υπήρξε μία από τις μεγαλύτερες ανθρωπιστικές τραγωδίες κατά τη 

διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Οι αντίπαλοι συνασπισμοί αντιμετώπισαν την τραγωδία με 

αλληλοκατηγορίες. Για τους Άγγλους υπαίτιοι ήταν οι Γερμανοί που λεηλάτησαν τη χώρα, ενώ για 

τους Γερμανούς υπαίτιοι ήταν οι Άγγλοι που εφάρμοσαν στρατηγική αποκλεισμού εμποδίζοντας την 

ανθρωπιστική βοήθεια να φτάσει στην Ελλάδα. 

«… Αφού οι Γερμανοί ξάφρισαν από τους Έλληνες ακόμα και τα κορδόνια των παπουτσιών τους, 

τώρα θέλουν να μας φορτώσουν την ευθύνη για την οικονομική κατάσταση…» θα πει ο ίδιος ο 

Μουσολίνι ειρωνικά στον κόμη Τσιάνο. 

Την ίδια στιγμή στο Φόρεϊν όφις δια του στόματος του Έντουαρτ Γουόρνερ προβληματίζονται « Πόσο 

αξίζει για μας η καλή θέληση των Ελλήνων; Είναι σημαντικό να έχουμε ένα υγιή πληθυσμό 7,5 

εκατομμυρίων αγγλόφιλων Ελλήνων για να ενισχύσουμε τη μεταπολεμική θέση μας στην 

Ανατολική Μεσόγειο ή να αποδεχθούμε { τη μείωση του πληθυσμού της Ελλάδας σε πέντε 

εκατομμύρια,} (ΣΣ το κείμενο στις αγκύλες ήταν σβησμένο με μια γραμμή) τη μείωση του 

ελληνικού πληθυσμού από πείνα , την καταστροφή της υγείας του – κυρίως των παιδιών- καθώς 

και τη μεταστροφή των διαθέσεών του σε βίαια αντιβρετανικές; Πρέπει να ζυγιστούν πολύ 

αποφασιστικά τα υπέρ και τα κατά, πριν αποφασίσουμε να εγκαταλείψουμε την Ελλάδα σε 

λιμοκτονία. Επίσης, πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι οι Έλληνες δεν θα λιμοκτονήσουν σιωπηλά. 

Επιπλέον θα πρέπει να υπολογίσουμε τον αντίκτυπο στην κοινή γνώμη των ΗΠΑ» 
Ο Γερμανός υπαξιωματικός του Γ΄ Ράιχ Έρχαρτ Κέστνερ, χωρίς ενδοιασμούς, περιγράφει με 

ψυχραιμία χειρουργού που χειρουργεί ασθενή το φαινόμενο των δεινών του ελληνικού λαού: 

 «Έφτασα στο χείλος ενός τάφου που ήταν τόσο μακρύς και τόσο φαρδύς όσο μια σχολική 

αίθουσα… Στο πλάι φαίνονται οι αυλακιές από ένα κάρο. Προφανώς την ημέρα είχαν φέρει 

νεκρούς για να τους κατεβάσουν απευθείας από το κάρο στον λάκκο, χωρίς φέρετρα , όπως γίνεται 

στον πόλεμο και σε περίοδο λιμού. Αυτή την φορά, χειμώνας 41-42 ήταν η πείνα… Ο λάκκος ήταν 

ως τη μέση γεμάτος . Είχαν βάλει τους νεκρούς μέσα σαν τους καρπούς και η σοδειά ήταν καλή»  

 

ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ  
 

Μαρτυρία του Ευάγγελου Ν. Ρούσσου  (ΣΥΡΙΑΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ) 

Ορκίζομαι στη μνήμη των νεκρών παιδιών της γενιάς μου να πω την αλήθεια χωρίς φόβο και χωρίς 

πάθος, αναφέροντας μόνο όσα έζησα προσωπικά και διαπίστωσα ο ίδιος στο άμεσο περιβάλλον μου 

και αφήνοντας κατά μέρος όσα άκουσα ή διάβασα για την Κατοχή στη Σύρα ή αλλού. 

 Παιδιά οχτάχρονα, δεκάχρονα, δωδεκάχρονα, σε ώρες που έδενε το κορμί τους και χρειάζονταν τα 

καλύτερα υλικά για να τραφούν, έσβυναν, έγερναν και βυθίζονταν στο θάνατο μέσα σε σπίτια 

σκοτεινά και παγωμένα, όπου στο τζάκι δεν έβραζε τσουκάλι, όπως πριν, όπου στο δωμάτιο δεν άναβε 

μαγκάλι, όπως πριν, όπου στη γωνιά δεν έφεγγε καντήλι, όπως πριν, όπου τα ρούχα δεν ήταν ζεστά 

και καθαρά και μυρωμένα, όπως πριν, μα ήταν κουρέλια κι ήταν φωλιές της ψείρας και του ψύλλου 

και του κοριού. 

Τέσσερα χρόνια δίχως κρέας και ψάρι, εμείς στη μέση του Αιγαίου. Το γάλα το γευτήκαμε μόνο 

σκόνη και μόνο κατά διαστήματα, όποτε γίνονταν διανομές από τον Ερυθρό Σταυρό ή άλλους 

παρόμοιους οργανισμούς. Σαράντα μέρες δίχως μπουκιά ψωμί στο στόμα σου κι οχτώ μήνες δίχως 



σταγόνα λάδι στο σπίτι σου, ο κεφαλικός σου φόρος στην Κατοχή, δώδεκα χρόνων παιδί 

σκελετωμένο, με κόκκινες βούλες στο δέρμα από την αβιταμίνωση, με την ψώρα να σε τρώει και με 

τις ανοιγμένες πληγές πασαλειμμένες με θειάφι. 

Μια φορά μας μοίρασαν ψωμί, που το αλεύρι του είχε βραχεί με πετρέλαιο. Φαρμάκι. Έτρωγες μια 

μπουκιά και παρατούσες. Η πείνα όμως νικούσε την πίκρα και το ξανάπιανες πάλι σε λίγη ώρα. Πάλι 

μια μπουκιά και πάλι το παρατούσες. Και πάλι και πάλι. Στο τέλος δεν άφησες ούτε ψίχουλο από τη 

μερίδα σου. Την κατάφερες με πολλές – πολλές δόσεις!  

 


