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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Θεσσαλίας 

 
Ο Κατοχικός Λιμός στις Αχαρνές Αττικής 

 
Το έτος 1941  αποτελεί ένα από τα πλέον ζοφερά έτη για τον Ελληνισμό. Είναι το έτος που 

στην Ελληνική γλώσσα αρχίζει να γράφεται η λέξη κατοχή με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα της 
για να δηλώσει την τριπλή κατοχή τη Ελλάδος από τα Γερμανικά τα Ιταλικά και Βουλγαρικά 
καθώς και η λέξη πείνα με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα για να δηλώσει τον λιμό που έπλιξε 
την Αθήνα και στοίχησε σε πολλούς ανθρώπους την ζωή τους και σε άλλους την υγεία τους 
από εκείνους που επιβίωσε.  

Οι εικόνες με τις λιπόσαρκες γυναίκες, τα σκελετωμένα παιδιά και τα κάρα με τους νεκρούς 
που όδευαν προς τον νεκροτομείο για να λάβουν το απαραίτητο πιστοποιητικό θανάτου και 
στην συνέχεια για ταφή είναι δυστυχώς οικεία σε όλους μας. Πίστευα όμως ότι ο λιμός αυτός 
είχε πλήξει την Αθήνα και ότι η επαρχεία και οι άλλες πόλεις που ούτως ή άλλος από παλιά 
υποσιτίζονταν είχαν λιγότερο πληγεί από την έλλειψη τροφίμων ώσπου το 2003 σε μία 
αίθουσα δημοπρασιών συνάντησα αρχειακό υλικό από τον Δήμο Αχαρνών που με έκανε να 
αλλάξω γνώμη και να καταλάβω ότι εκτός από την Αθήνα και οι Αχαρνές, το Μενίδι εκείνης 
της εποχής αντιμετώπισε το ίδιο πρόβλημα και ότι αυτό είχε συνέπεια για τη ζωή των 
ανθρώπων εκεί.  

Το υλικό αυτό προερχόταν από το αρχείο του Δήμου Αχαρνών, δεν γνωρίζω αν 
υπεξαιρέθηκε ή πετάχτηκε, δυστυχώς καταστροφή αρχείων συμβαίνει κάθε μέρα στην 
Ελλάδα, με συνέπεια να χάνονται πολύτιμα στοιχεία και της παλαιότερης αλλά και της 
πρόσφατης ιστορίας μας και αφορούσε αυτό το αρχειακό υλικό, όπως εδώ, συγκεντρωτική 
κατάσταση των θανάτων που συνέβησαν από το 1939 έως το 1945, υπερκάλυπταν αυτά τα 
αρχεία την περίοδο της κατοχής, ήταν συνοπτικά, εδώ, καθώς επίσης και ονομαστικά με τα 
νοσήματα με τα οποία πέθαναν διάφοροι άνθρωποι, θα μου επιτρέψετε να μην αφήσω άλλο 
την διαφάνεια γιατί ορισμένοι πέθαναν από το νοσήματα τα οποία, τα λεγόμενα προσωπικά 
δεδομένα, δεν είναι σωστό να εκθέτουμε δημοσίως. Θεώρησα λοιπόν καλό να παρουσιάσω με 
την μορφή διαγραμμάτων το τι ακριβώς συνέβαινε από δημογραφικής απόψεως στον Δήμο 
Αχαρνών κατά το 1940, δηλαδή πριν καλά – καλά ξεσπάσει ο πόλεμος. Με πράσινο χρώμα 
απεικονίζονται οι γεννήσεις και με κόκκινο χρώμα οι θάνατοι βλέπουμε ότι σε κάθε σχεδόν 
μήνα υπερτερούν οι γεννήσεις των θανάτων και επομένως έχουμε μια συνεχή αλλά συνεχή 
αύξηση του πληθυσμού των Αχαρνών.  

Η υψηλή γεννητικότης χαρακτήριζε τον Ελληνισμό και ήταν από δημογραφικής απόψεως 
υγιέστατος. Βλέπουμε λοιπόν ότι προς την μέση και φθινόπωρο του 1941 οι γεννήσει 
μειώνονται και είναι φυσικό διότι οι άντρες έλλειπαν στον πόλεμο το περασμένο φθινόπωρο 
αλλά παρατηρούμε ότι από Δεκέμβριο η κόκκινη υψηλή στήλη δείχνει ότι έχουμε μια 
απότομη, εξαιρετικά μεγάλη αύξηση των θανάτων που συνεχίζεται όπως βλέπουμε το 
χειμώνα και την άνοιξη του 1942, έχουμε μια μικρή υποχώρηση τον Ιούνιο και στη συνέχεια 
πάλι το φθινόπωρο είναι εξαιρετικά υψηλή. Ενώ το 1943 έχουμε μείωση σημαντική των 
γεννήσεων ο υποσιτισμός και ο λιμός είχαν πολλές συνέπειες σε ότι αφορά την γονιμότητα 
και  των γυναικών πια και τέλος του 1943 και ύστερα και πολύ καθαρά το 1944 οι γεννήσεις 
πλέον γίνονται περισσότερες από τους θανάτους είπαμε ότι είχε πολύ μεγάλη γεννητικότητα 
ο Ελληνικός πληθυσμός και ο πληθυσμός των Αχαρνών και αρχίζει να επουλώνει ταχύτατα 
το δημογραφικό πρόβλημα που προέκυψε κατά την κατοχή.  

Το 1945 είναι πλέον πάρα πολύ φυσιολογική η αναλογία γεννήσεων προς θανάτους. Μαζί 
με τις καταστάσεις που σας έδειξα προηγουμένως είχαν κατατεθεί για δημοπράτηση και 
δεκάδες πιστοποιητικά θανάτου  ανθρώπων που πέθαιναν εκείνη την συγκεκριμένη περίοδο 
δείχνω πολλά από αυτά και βλέπουμε ότι πολλά από αυτά που πέθαναν ήταν παιδιά ακόμη 
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και νεογέννητα ολίγων ημερών, ολίγων μηνών και το δραματικότερο από όλα ήτανε έφηβοι 
και νέοι άνθρωποι. Πριν αρχίσω να προβάλλω αυτά τα πιστοποιητικά τα οποία υπογράφουν 
δύο κυρίως γιατροί ο ένας ονομαζόταν Γαδάς και ο άλλος Μπούκης, θα παρατηρήσουμε ότι 
υπήρχαν και ορισμένοι θάνατοι που οφείλονταν σε άσχετη αιτία και τους άφησα για το τέλος 
για να δούμε ότι κάποια ανθρώπινα πάθη εξακολουθούσαν να κυβερνούν τους ανθρώπους 
ακόμα και σε εκείνες τις πιο χαλεπές για την πατρίδα εποχές. Βλέπουμε ένα νεογνό το οποίο 
πέθανε μέσα σε ελάχιστες ώρες ως ατροφικό, ήτανε το βάρος του πάρα πολύ μικρό για να 
μπορέσει να αντιμετωπίσει την ζωή, το ίδιο και άλλο δύο μηνών.  

Η νεογνική και παιδική θνησιμότητα ήταν εξαιρετικά ψηλή πράγμα αφύσικο, ηλικίας 
τριάντα ημερών, μάλιστα θα πρέπει να ήταν και συγγενής του γιατρού έχει και το ίδιο 
επώνυμο, οκτώ ημερών, τεσσάρων ετών, δύο ετών, δεκαπέντε ημερών, 98 ετών, έζησε 
δηλαδή σχεδόν 100 χρόνια για να πεθάνει από την πείνα. Το πιο δραματικό από όλα όταν 
ξεφύλλιζα αυτό το υλικό με συγκίνησε ότι νεαρά άτομα ηλικίας 18 και 20 και 22 ετών 
πέθαιναν, 20 ετών, 11 ετών από ασιτία, 13. Και φυσικά και από λιμώδη νοσήματα η 
εξασθένηση του οργανισμού λόγο της λιμοκτονίας τους τα έκανε περισσότερο ευάλωτα στα 
λιμώδη νοσήματα όπως είναι η μηνιγγίτιδα, η φυματίωση ακόμα και διφθερίτιδα, η 
πνευμονική φυματίωση και αυτή είχε τα θύματα της, και εδώ φυματιώδης μηνιγγίτιδα ξανά 
δεν ήταν καθόλου σπάνια αιτία θανάτου δηλαδή εκείνη την εποχή, η φυματίωση των 
πνευμόνων παρότι ζούσαν σε φυματικό περιβάλλον, 17 ετών από φυματίωση των 
πνευμόνων και ελονοσία φυσικά  η οποία τότε ήταν ένα πολύ σοβαρό επιδημικό νόσημα και 
η οποία πιθανών να επιστρέψει στο εγγύς μέλλον οι κώνωπες υπάρχουν και το πλασμώδιο 
της ελονοσίας ξανά έρχεται με τους μετανάστες από τις τρίτες χώρες. Και από λόγο 
φυματιώσεως και πελελάδες δηλαδή αβιταμινώσεως από το σύμπλεγμα των βιταμινών Β, 18 
ετών, και φυσικά τα οιδήματα λόγω ασιτίας, 76 ετών ηλικιωμένος αυτός, δεν έλλειπαν όμως 
παρόλη την πείνα, παρόλη την καταπίεση και κάποιοι που είχαν κάποιες κτηματικές 
διαφορές τις οποίες θεώρησαν καλό να λύσουν με τα πυροβόλα όπλα, λόγω τραύματος της 
κεφαλής φόνος γράφει ο ιατροδικαστής και τρεις θάνατοι που οφείλονταν  σε φόνο, εδώ 
πρόκειται για ια γυναίκα την οποία σκότωσε ένας γερμανός στρατιώτης, είχαμε τρεις 
τέτοιους φόνους οι οποίοι οφείλονται στο γεγονός ότι εισήλθαν αυτά τα τρία άτομα σε 
επιτηρούμενες από τους γερμανούς περιοχές, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πλήρωσαν οι 
Αχαρνές το γεγονός ότι γειτόνευαν με το αεροδρόμιο του Τατοϊου και με την Πάρνηθα που 
υποθέτω ότι θα ήταν και χώρος εξορμήσεων αντάρτικων ομάδων. 

Αυτές λοιπόν ήταν οι κύριες κατηγορίες του υλικού και αυτά ήταν  τα δημογραφικά 
δεδομένα τα οποία μελέτησα και συνοπτικώς σας δείχνω. Δυστυχώς δεν γνωρίζω αυτό το 
υλικό σε ποιον κληροδότη κατέληξε και που βρίσκεται σήμερα, τουλάχιστον υπάρχει σε αυτή 
τη μορφή την αρχειακή που σας έδειξα και αν επιθυμεί ο Δήμος να του δώσω ένα αντίγραφο 
σε αυτή την μορφή είναι μια πολύ δύσκολή  εποχή και για την χώρα και για τον ίδιο τον τόπο. 

Σας ευχαριστώ πολύ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


