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Η Γερμανική Κατοχή της Ελλάδας (1941-1944) αποτελεί μια από τις πιο 

ζοφερές περιόδους της Ελληνικής Ιστορίας. Για την Αθήνα, η περίοδος 1941-1944 

ήταν το διάστημα που σημάδεψε ποικίλα την ιστορία της και την κατοπινή της πορεία 

στο χρόνο. Μια πόλη, που σύμφωνα με την απογραφή του 1940 ο πληθυσμός της 

ανέρχονταν στους 1.124.109 κατοίκους, θα δοκιμαζόταν σκληρά και θα άφηνε βαθιά 

σημάδια σε όσους έζησαν και επέζησαν τις δύσκολες μέρες της Κατοχής. Ο θάνατος 

ήταν καθημερινό φαινόμενο και το θέαμα των φορτηγών και των κάρων που 

μετέφεραν εκατοντάδες νεκρούς  είχε γίνει πλέον οικείο στους Αθηναίους. Στο 

άκουσμα της  Γερμανικής Κατοχής, στο μυαλό όλων έρχεται ο φοβερός χειμώνας και 

ο λιμός του 1942-43. Αν και η πείνα καταγραφόταν ως η κυριότερη αιτία θανάτου, 

στην Κατοχική Αθήνα παρέμενε σχεδόν το σύνολο του νοσολογικού φάσματος που 

επικρατούσε πριν τον πόλεμο.  

Στην παρούσα εργασία θα παρουσιαστούν  οι αιτίες θανάτου στην Κατοχική 

Αθήνα, όπως αυτές αντλήθηκαν μέσα από τις ανακοινώσεις  και τις εισηγήσεις των 

Ελλήνων ιατρών στις συνεδρίες της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών, κατά την περίοδο 

της Κατοχής αλλά και τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια.
1,2

 Η παρακολούθηση των 

θανάτων στα χρόνια της Κατοχής πραγματοποιήθηκε ύστερα από την εισήγηση και 

τη συνεχή επίβλεψη του καθηγητή Γεώργιου Ιωακείμογλου, ο οποίος 

επανειλημμένως έφερε το ζήτημα αυτό προς συζήτηση στο Ανώτατο Υγειονομικό 

Συμβούλιο και πρότεινε τη λήψη μέτρων για την υγεία του πληθυσμού από τα 

εξαγόμενα συμπεράσματα της καταγραφής της θνησιμότητας. Γίνεται αντιληπτό ότι 

το εγχείρημα αυτό, σε σχέση με τις συνθήκες που επικρατούσαν  στην πρωτεύουσα, 

φάνταζε ακατόρθωτο. Παρόλα αυτά και παρά τις φοβερές ελλείψεις ακόμα και σε 

γραφική ύλη, οι ιατροί των νοσοκομείων της Αθήνας με αυταπάρνηση 

ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Ιωκείμογλου συλλέγοντας στοιχεία. Τα στοιχεία 

που συγκεντρώθηκαν από τα Πρακτικά των Συνεδριών της Ιατρικής Εταιρείας 
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Αθηνών καλύπτουν τις αιτίες θανάτου στην Κατοχική Αθήνα ανά μήνα μέχρι τον 

Οκτώβριο του 1943. Από το σημείο αυτό και μέχρι την απελευθέρωση συναντούνται 

μόνο αποσπασματικά στοιχεία τα οποία δυστυχώς δεν μπορούν να αποτυπώσουν την 

πραγματική εικόνα της θνησιμότητας, παρέχουν όμως τη γενική τάση και τις αιτίες 

θανάτου.  

 

1. Θνησιμότητα ανδρών και γυναικών 

  

Μελετώντας τη γενική πορεία της θνησιμότητας της πόλης των Αθηνών από 

την έναρξη της Γερμανικής Κατοχής, διαπιστώνεται η σταδιακή αύξηση των θανάτων 

των αντρών σε σχέση με αυτούς των γυναικών. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία 

(Διαγράμματα 1-3) φαίνεται η σταθερή υπεροχή των θανάτων του ανδρικού 

πληθυσμού.  Από την 27
η
 Απριλίου 194, ημερομηνία έναρξης της Κατοχής, ξεκινά 

και η σταδιακή αύξηση του αριθμού των θανάτων σε αμφότερα τα φύλα.  

 

 
 

Διάγραμμα 1. Θάνατοι ανδρών και γυναικών (Ιανουάριος-Δεκέμβριος 1941) 
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Διάγραμμα 2. Θάνατοι ανδρών και γυναικών (Ιανουάριος-Δεκέμβριος 1942) 

 

 

 

 
 

 

Διάγραμμα 3. Θάνατοι ανδρών και γυναικών(Ιανουάριος-Οκτώβριος1943) 

 

Με βάση τις στατιστικές πριν την κατάληψη της πρωτεύουσας, η θνησιμότητα 

των ανδρών, εγγεγραμμένων πολιτών των Αθήνας, παρουσίαζε ούτως ή άλλως μια 

δεδομένη αύξηση λόγω των απωλειών στο μέτωπο του πολέμου. Με την έναρξη της 

Κατοχής και τα δύο φύλα θα παρουσιάσουν μια αύξηση  του αριθμού των θανάτων. 

Η εξήγηση της μειωμένης θνησιμότητας των γυναικών, σε σχέση με αυτή των αντρών, 

που επιχειρήθηκε από τους ιατρούς της εποχής, κινήθηκε  προς δύο κατευθύνσεις. 
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Σύμφωνα με τις θεωρίες που διατυπώθηκαν, κατά τη διάρκεια του μεγάλου λιμού οι 

γυναίκες εμφάνιζαν μια ανθεκτικότητα στις κακουχίες λόγω της καλύτερης 

προσαρμοστικότητας του οργανισμού τους αλλά και της προστασίας που τους 

παρείχαν οι άνδρες. Πιο συγκεκριμένα διατυπώθηκε η άποψη ότι ο υποσιτισμός 

προκάλεσε  περιορισμό των ενεργειακών αναγκών του γυναικείου οργανισμού. 

Αντίθετα, οι δεδομένα αυξημένες ενεργειακές ανάγκες του ανδρικού οργανισμού 

ήταν αδύνατο να καλυφθούν κατά τη διάρκεια του λιμού.  

Διατυπώθηκε επίσης η θεωρία του  οικογενειακού-κοινωνικού πλέγματος 

προστασίας εκ μέρους των ανδρών, οι οποίοι σε μια απέλπιδα προσπάθεια σωτηρίας 

της συζύγου και των παιδιών, προτιμούσαν να τους παραχωρούν και τις δικές τους 

πενιχρές μερίδες παρά να υποφέρουν και να κινδυνεύσουν οι οικείοι τους. Στην 

κατεύθυνση της μικρής θνησιμότητας του παιδικού πληθυσμού συνηγορούσαν και τα 

στοιχεία νοσηλείας διάφορων πρόχειρων νοσοκομείων όπου η υπεροχή των ανδρών 

που απεβίωναν σε σχέση με τα παιδιά και τις γυναίκες ήταν συντριπτικά υπέρ των 

ανδρών.    

Στα διαγράμματα που ακολουθούν (Διαγράμματα 4-9) παρουσιάζεται η 

θνησιμότητα ανδρών και γυναικών, όπως την ταξινόμησαν οι ιατροί της εποχής ανά 

ηλικιακές ομάδες (0-4, 5-19,20-39,40-59, 60+).  

 

Άνδρες 

 

 
 

Διάγραμμα 4. Θάνατοι ανδρών κατά ηλικιακή ομάδα (1941) 
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Διάγραμμα 5. Θάνατοι ανδρών κατά ηλικιακή ομάδα (1942) 

 
 

Διάγραμμα 6. Θάνατοι ανδρών κατά ηλικιακή ομάδα (1943) 

 

Γυναίκες 
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Διάγραμμα 7. Θάνατοι ανδρών κατά ηλικιακή ομάδα (1941) 

 

 

 

 
 

Διάγραμμα 8. Θάνατοι ανδρών κατά ηλικιακή ομάδα (1942) 
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Διάγραμμα 9. Θάνατοι ανδρών κατά ηλικιακή ομάδα (1943) 

 

 

2. Αιτίες θανάτου  

 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία των ανακοινώσεων της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών 

φαίνεται η προσπάθεια των ιατρών της εποχής  να ομαδοποιήσουν τα αίτια θανάτων. 

Η ταξινόμηση περιείχε αιτίες θανάτων από τα λοιμώδη νοσήματα, τα νοσήματα του 

αναπνευστικού, του πεπτικού, του κυκλοφορικού, του νευρικού, του ουροποιητικού 

συστήματος και τέλος τα νεοπλάσματα. Στις ταξινομήσεις εμφανίζονται δύο 

ιδιαίτερες κατηγορίες όπως αυτή του γήρατος και των βίαιων θανάτων στην οποία 

συμπεριελήφθησαν οι θάνατοι από πείνα. 

 Από τα διαγράμματα που ακολουθούν φαίνεται πως τα λοιμώδη νοσήματα και 

τα νοσήματα του γαστρεντερικού συστήματος ήταν σημαντικές αιτίες θανάτου, ενώ 

ακολουθούν σε συχνότητα τα νοσήματα του αναπνευστικού. Από τις επί μέρους 

νόσους, οι πνευμονίες από το αναπνευστικό και οι διάρροιες και οι εντερίτιδες από το 

γαστρεντερολογικό ήταν οι κυριότερες αιτίες θανάτου. Από τα λοιπά συστήματα 

(κυκλοφορικό, νευρικό, ουροποιητικό), τα νεοπλάσματα και την ειδική κατηγορία 

γήρας, φαίνεται ότι την περίοδο 1941-1943, υπερέχουν οι θάνατοι από το γήρας και 

τα καρδιολογικά νοσήματα.    
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Διάγραμμα 10. Θάνατοι από λοιμώδη νοσήματα και ασθένειες του αναπνευστικού και 

του πεπτικού συστήματος (1941) 

 

 

Διάγραμμα 11. Θάνατοι από λοιμώδη νοσήματα και ασθένειες του αναπνευστικού και 

του πεπτικού συστήματος (1942) 
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Διάγραμμα 12. Θάνατοι από λοιμώδη νοσήματα και ασθένειες του αναπνευστικού και 

του πεπτικού συστήματος (1943) 

 

 
 

Διάγραμμα 13. Θάνατοι από νοσήματα του κυκλοφορικού, νευρικού και ουροποιητικού  

συστήματος, νεοπλάσματα και γήρας (1941) 
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Διάγραμμα 14. Θάνατοι από νοσήματα του κυκλοφορικού, νευρικού και ουροποιητικού  

συστήματος, νεοπλάσματα και γήρας (1942) 

 

 
 

Διάγραμμα 15. Θάνατοι από νοσήματα του κυκλοφορικού, νευρικού και ουροποιητικού  

συστήματος, νεοπλάσματα και γήρας (1943) 

 

 

 

 

Μια σημαντικότατη αιτία θανάτων ήταν η φυματίωση, η οποία δεν συμπεριλήφθηκε 

στα νοσήματα του αναπνευστικού αλλά στα λοιμώδη νοσήματα. Το πρόβλημα της 

φυματίωσης στην Κατοχή αποτυπώθηκε έντονα και στα πρώτα χρόνια μετά την 

απελευθέρωση με υψηλά ποσοστά της ασθένειας στις παιδικές ηλικίες. Πιο 
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συγκεκριμένα, τα πρώτα τέσσερα μετακατοχικά έτη στην Αθήνα, καταγράφηκαν στα 

υψηλά ποσοστά φυματιώδους αδενίτιδας.
3,4

 (Πίνακας 1)  

 

Έτος Εξετασθέντα 

παιδιά 

Πάσχοντα 

από 

φυματίωση 

Πάσχοντα 

από 

μέτρια 

αδενίτιδια 

Πάσχοντα 

από 

αδενίτιδα 

Πάσχοντα 

από 

έντονη 

αδενίτιδα 

Σύνολο 

αδενικών 

παιδιών 

1945 2.486 6,3% 38,5% 14,5% 4,2% 57,2% 

1946 4.266 5,3% 27,6% 16,4% 3,4% 47,4% 

1947 3.493 1,9% 25,1% 10,0% 1,7% 36,8% 

1948 2.268 1,3% 28,5% 11,9% 1,9% 42,3% 

 

Πίνακας 1. Η φυματίωση στην Αθήνα κατά τα πρώτα χρόνια μετά την απελευθέρωση 

 

 

Άλλα λοιμώδη νοσήματα που ταλαιπώρησαν τον Αθηναϊκό λαό ήταν ο τυφοειδής 

πυρετός, ο εξανθηματικός τύφος, η ελονοσία, η ιλαρά, η οστριακά, ο κοκκύτης και η 

διφθερίτιδα (Πίνακας 2). Κατά τη διάρκεια της Κατοχής δεν σημειώθηκαν μεγάλες 

επιδημίες, εκτός κάποιων επιδημικών εκρήξεων ελονοσίας. Η επιδημία 

εξανθηματικού τύφου του 1942 είχε ξεκινήσει από τη Φλώρινα για να επεκταθεί 

διαδοχικά στη Στερεά Ελλάδα και την Αθήνα.
5
 Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ιατρικής 

Εταιρείας Αθηνών, η νόσος εμφανίσθηκε στην Αθήνα  στις 16 Μαρτίου 1942, με τα 

δύο πρώτα κρούσματα να σημειώνονται στο Κερατσίνι και στο Βύρωνα από ασθενείς 

που είχαν πρόσφατα επισκεφθεί την πληγείσα Θεσσαλία. Για τη συγκεκριμένη νόσο 

πρέπει να σημειωθεί ότι εξέλειπε της Αθήνας από το 1931. 

1941 Τυφοειδής 

πυρετός 

Εξανθηματικός 

τύφος 

Ελονοσία Φυματίωση Ιλαρά, 

Οστρακιά, 

Κοκκύτης, 

Διφθερίτιδα 

Μάιος  7   236 1 

Ιούνιος 15  4 276 5 

Ιούλιος 16  3 284 7 

Αύγουστος 18  7 260 3 

Σεπτέμβριος 8  5 277 11 

Οκτώβριος 6  3 312 11 

Νοέμβριος 8  2 337 15 

Δεκέμβριος 4   350 2 

1942      

Ιανουάριος 3  1 340 4 

Φεβρουάριος 5  1 365 10 

Μάρτιος 2  2 454 13 

Απρίλιος 1 3 1 459 6 
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Μάιος  5 16 2 476 10 

Ιούνιος 10 23  494 8 

Ιούλιος 13 9 9 463 10 

Αύγουστος 8  19 381 10 

Σεπτέμβριος 16  50 423 8 

Οκτώβριος 11  58 398 8 

Νοέμβριος 9 1 53 403 5 

Δεκέμβριος 4 1 16 357 5 

1943      

Ιανουάριος 6  3 310 2 

Φεβρουάριος 1  5 237 1 

Μάρτιος 4   271 1 

Απρίλιος 2   227 1 

Μάιος    2 228  

Ιούνιος 3  1 220  

Ιούλιος 8  3 223 3 

Αύγουστος 18  5 167 3 

Σεπτέμβριος 6  3 162  

Οκτώβριος 8  1 201 5 

 

Πίνακας 1. Θάνατοι από λοιμώδη νοσήματα 1941-1943 

 

 

3. Θάνατοι και Γεννήσεις στην Αθήνα 

 

  Το ισοζύγιο γεννήσεων-θανάτων στην Αθήνα πριν την Κατοχή παρέμενε 

θετικό ακριβώς μέχρι τη στιγμή της εισόδου των Γερμανών στην πρωτεύουσα. Τότε 

παρουσιάζεται το φαινόμενο της απότομης μείωσης των γεννήσεων, η οποία έγινε πιο 

εμφανής προς το τέλος του 1941 και στη διάρκεια του 1942, και της αύξησης της 

θνησιμότητας . Η κατάσταση φαίνεται ότι άρχισε να εξομαλύνεται σταδιακά από τον 

Απρίλιο του 1943. 
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Διάγραμμα 16. Θάνατοι και γεννήσεις στην Αθήνα (1940) 

 

 
Διάγραμμα 17. Θάνατοι και γεννήσεις στην Αθήνα (1941) 
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Διάγραμμα 17. Θάνατοι και γεννήσεις στην Αθήνα (1942) 

 

 
Διάγραμμα 18. Θάνατοι και γεννήσεις στην Αθήνα (1943) 

 

 

4. Το πρόβλημα του υποσιτισμού 

 

 Όπως αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια του μεγάλου λιμού οι θάνατοι που 

σημειώθηκαν καταχωρήθηκαν στην κατηγορία των βίαιων θανάτων. Κατά το 

διάστημα που συγκεντρώθηκαν τα στοιχεία Μάιος 1941-Οκτώβριος 1943 είχαν 

καταγραφεί συνολικά  23.822 θάνατοι. Το ενδιαφέρον, και ίσως όμως άγνωστο 

στοιχείο έως τις μέρες μας, είναι ότι από τον Ιανουάριο του 1940 μέχρι και το Μάρτιο 

του 1941 είχαν καταγραφεί ήδη άλλοι 806 θάνατοι από πείνα. Το φαινόμενο της 

ανεπαρκούς διατροφής και του έντονου υποσιτισμού  του πληθυσμού φαίνεται ότι 
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προϋπήρχε της Κατοχής. Μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση στο θέμα του υποσιτισμού 

μπορεί να πραγματοποιηθεί με βάση τη διατροφή της μέσης εργατικής οικογένειας 

στην Αθήνα και τις αντίστοιχες θερμίδες κατά καταναλωτική μονάδα ημερησίως. Η 

διαίρεση του πληθυσμού κατά κατηγορίες διατροφής δείχνει μια γενική εικόνα της 

κατάστασης που επικρατούσε πριν και κατά τη διάρκεια της Κατοχής:
6 

1939  

Άνω των 2500 Cal     κανονική διατροφή                         35% 

1800-2500 Cal           μόλις επαρκής διατροφή                47% 

1200-1800 Cal           ανεπαρκής διατροφή                      16% 

600-1200 Cal            έντονος υποσιτισμός                         2% 

0-600       Cal            εντονότατος υποσιτισμός                 0% 

 

Νοέμβριος 1941-Μάρτιος 1942 

Άνω των 2500 Cal     κανονική διατροφή                            0% 

1800-2500 Cal           μόλις επαρκής διατροφή                   4% 

1200-1800 Cal           ανεπαρκής διατροφή                        18% 

600-1200 Cal            έντονος υποσιτισμός                         63% 

0-600       Cal            εντονότατος υποσιτισμός                  15% 

 

 

Ιανουάριος 1943 - Απρίλιος 1943 

Άνω των 2500 Cal     κανονική διατροφή                             6% 

1800-2500 Cal           μόλις επαρκής διατροφή                    34% 

1200-1800 Cal           ανεπαρκής διατροφή                         47% 

600-1200 Cal            έντονος υποσιτισμός                           13% 

0-600       Cal            εντονότατος υποσιτισμός                      0% 

 

 Προκειμένου να γίνει περισσότερο αντιληπτή η έλλειψη τροφίμων παραθέτουμε τις 

φερόμενες ως στρατιωτικές ανάγκες σε ελληνικά είδη των δυνάμεων Κατοχής την 

περίοδο Σεπτεμβρίου 1942- Σεπτεμβρίου 1943:
7
  

 

Στρατιωτικές ανάγκες Γερμανών*  

2.500 τόνοι σταφίδα 

2.400 τόνοι ελαιόλαδο 

500    τόνοι σύκα 

380    τόνοι γάλα 

100    τόνοι κρέας 

 

Στρατιωτικές ανάγκες Ιταλών**    

4.000 τόνοι σταφίδα 

1.800 τόνοι ελαιόλαδο 

1.000 τόνοι πατάτες 

500    τόνοι σύκα 

140    τόνοι  γάλα 

100    τόνοι τυρί 

100     τόνοι κρέας  
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*
,
** δεν συμπεριλαμβάνονται οι κατά διαστήματα επιτάξεις φρούτων και λαχανικών 

 

Οι εκτιμήσεις των θανάτων σε πανελλήνιο επίπεδο κυμαίνονται από εκατό έως 

διακόσιες χιλιάδες και από διακόσιες πενήντα έως τετρακόσιες χιλιάδες (οι δύο 

πρώτες αναφέρονται στο χειμώνα 1941-42, η τρίτη στην περίοδο ανάμεσα στο 1941 

και το 1943 και η τελευταία από το Μάιο του 1941 έως τον Απρίλιο του 1943).
8
  Με 

δεδομένο ότι το 1940 ο πληθυσμός της Ελλάδας ήταν 7.344.860, το εκτιμώμενο 

ποσοστό θανάτων λόγω του λιμού κυμαίνεται από 1,4% έως 6,1%.
8
 Στην Αθήνα, τα 

έντονα σημάδια του λιμού διακρίνονται κατά την περίοδο Οκτώβριος 1941-Απρίλιος 

1942, ενώ συνδυάζονται και με το δριμύ χειμώνα του 1942.
9
 Τα στοιχεία 

προέρχονταν από τους δηλωθέντες θανάτους στο Γενικό Ληξιαρχείο Αθηνών αλλά 

και από τα στοιχεία των νοσοκομείων όπου οι ιατροί έθεταν ως αιτία «θάνατος 

αποδιδόμενος στην πείνα».
1
 Τα ιατρικά δεδομένα λαμβάνονταν με μέριμνα του 

Υγειονομικού Κέντρου Αττικοβοιωτίας.   

 

 

 

 
 

Διάγραμμα 19.Deaths due to starvation’s consequences (1941) 
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Διάγραμμα 20.Deaths due to starvation’s consequences (1942) 

 

 

 
 

Διάγραμμα 21.Deaths due to starvation’s consequences (1943) 

 

Συμπεράσματα 

 

Οι κύριες αιτίες θανάτων που αποτυπώθηκαν αφορούσαν τη φυματίωση, την 

πνευμονία, τις εντερίτιδες και τις διάρροιες, ενώ ιδιαίτερη θέση κατέχουν οι θάνατοι 

που προκλήθηκαν ως συνέπεια του λιμού. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την περίοδο 

της Κατοχής δεν σημειώθηκε κάποια μεγάλη επιδημία στην πόλη. Αναφορικά με τα 

λοιμώδη νοσήματα, χαρακτηριστικό είναι ότι οι 9.842 θάνατοι από φυματίωση 

αντιστοιχούν στο 77,4% του συνόλου των θανάτων λοιμώδους αιτιολογίας (12.715). 

Οι θάνατοι από πνευμονία ανήλθαν στους 3.491 που αντιστοιχούν στο 72,5% των 
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καταγεγραμμένων θανάτων από ασθένειες του αναπνευστικού συστήματος. Όσο για 

τις εντερίτιδες και τις διάρροιες, οι οποίες στις ταξινομήσεις καταγράφονταν μαζί, 

προκάλεσαν το θάνατο 4.476 ανθρώπων, αριθμός που αντιστοιχεί στο 64,5% των 

συνολικά 6.934 ατόμων που απεβίωσαν με αιτιολογία νοσήματος εκ του πεπτικού 

συστήματος. Από την ανάλυση των δεδομένων προκύπτει ότι το 34% των θανάτων 

προήλθαν ως επακόλουθο της ασιτίας, ακολουθούμενο από τα λοιμώδη νοσήματα 

(17%) και τα νοσήματα του γαστρεντερικού συστήματος (10%).  

 

Διάγραμμα 22. Εκατοστιαία κατανομή θανάτων (1941-1943) 

 

Η περίοδος της Κατοχής στην ελληνική πρωτεύουσα χαρακτηρίστηκε από την 

αύξηση της θνησιμότητας και τη μείωση των γεννήσεων. Με βάση τα στοιχεία της 

εποχής, από τον Απρίλιο του 1941 έως τον Οκτώβριο του 1943 είχαν χάσει τη ζωή 

τους 71.158 άτομα ενώ οι γεννήσεις των ζώντων ανήλθαν μόλις στις 27.417.  Από 

έναν σύντομο υπολογισμό της περιόδου έως το 1944, εικάζεται ότι έχασαν τη ζωή 

τους στην Αθήνα από διάφορα αίτια περί τις 106.000 πολίτες. Οι συνολικοί θάνατοι 

που σημειώθηκαν προκλήθηκαν στη μεγάλη τους πλειοψηφία κατά τη διάρκεια του 

λιμού. Η θνησιμότητα σε περίοδο λιμού αποδιδόταν σε μεγάλο βαθμό, άμεσα ή 

έμμεσα, στον υποσιτισμό και την ασιτία.
1,2,10,11

 Ο λιμός της Αθήνας διήρκησε 

περίπου δύο έτη, από το Μάιο 1941 έως τον Απρίλιο 1943. Έπληξε κυρίως τους 

ενήλικες άνδρες και τους ηλικιωμένους και των δύο φύλων.  Εκτός όμως αυτών των 

θανάτων αλλά και των θανάτων από τις εκτελέσεις, για τις οποίες πρέπει να 
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σημειωθεί ότι είναι δύσκολο να υπολογιστούν αφού οι ελληνικές και οι γερμανικές 

εκτιμήσεις διαφέρουν αρκετά, σχεδόν το σύνολο του νοσολογικού φάσματος που 

υπήρχε στην Αθήνα έκανε την εμφάνισή του και κατά τη διάρκεια της Κατοχής. 

 

 

Βιβλιογραφία 

 

1.Βαλαώρας Β. Οι θάνατοι εν Αθήναις και Πειραιεί κατά την τετραετίαν 1940-1943.  

Πρακτικά του έτους 1945. Δελτίον της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών. Μάρτιος-

Απρίλιος- Μάιος, Αθήνα 1945:182-196. 

2. Μαυρίδης Α. Παρατηρήσεις και συμπεράσματα εκ της Στατιστικής του 

«Πρόσκαιρου Νοσοκομείου» οιδημάτων.  Πρακτικά του έτους 1945. Δελτίον της 

Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών. Μάρτιος-Απρίλιος- Μάιος, Αθήνα 1945: 152-161. 

 

3.Παπανικολάου Β., Ιωαννίδης Ε., Παπασταθόπουλος Γ. Συγκριτική έρευνα 

φυματιώσεως δια της ομαδικής μικροακτινογραφήσεως της περιοχής Αθηνών-

Πειραιώς των ετών 1946/47, 1948 και 1949.  Δελτίο Πρακτικών Ιατρικής Εταιρείας 

Αθηνών 1951:127-134. 

 

4.Εμμανουήλ Τ. Ταχεία εξάπλωσις της φυματιώσεως εις την παιδικήν ηλικίαν κατά 

την Γερμανοϊταλικήν κατοχήν (1941-1944). Νοσοκομειακά Χρονικά 1952,13(1):29-

32. 

 

5. Πετζετάκης Μ. Κλινικαί, πειραματικαί, ανατομοπαθολογικαί και στατιστικαί 

έρευναι κατά την επιδημίαν του εξανθηματικού τύφου του 1942 (μετ’ επιδείξεων 

μικροφωτογραφιών ιστολογικών παρασκευασμάτων). Πρακτικά του έτους 1945. 

Δελτίον της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών. Μάρτιος-Απρίλιος- Μάιος, Αθήνα 1945:46-

53.  

 

6. Δοξιάδης Κ. Αι θυσίαι της Ελλάδος εις τον Β΄ Παγκόσμιον Πόλεμον. Αθήνα 

1945:98. 

 

7.Mon P. Imter arma caritas. Η αποστολή μου στην Κατεχόμενη Ελλάδα. Εκδόσεις 

Μέτρον, Αθήνα 2000:105-110.  

 

8.Χιονίδου Β. Λιμός και θάνατος στην Κατοχική Ελλάδα, 1941-1944.  Βιβλιοπωλείον 

της «Εστία», Αθήνα 2011:189, 225-228. 

 

 

9. Ελευθερίου Δ. Τα εν Αθήναις κρυοπαγήματα της περιόδου 1941-1944. Στατιστικά 

στοιχεία- Αιτιολογία- Παθολογική Ανατομική- Παθογένεια. Πρακτικά του έτους 

1945. Δελτίον της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών. Μάρτιος-Απρίλιος- Μάιος, Αθήνα 

1945: 337-357. 

 

10.Μακκάς Μ., Κούριας Β. Υποσιτισμός και γαστρο-δωδεκαδακτυλικόν έλκος. 

Δελτίον της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών. Μάρτιος-Απρίλιος- Μάιος, Αθήνα 1945: 

197-207. 

 



20 

 

11.Ελευθεριάδης Δ. Η λαϊκή διατροφή εν πολέμω και εν ανάγκη. Αθήναι 1952:112-

118. 

 

 

TRANSLATION IN ENGLISH 

 

A Medical and Demographic Approach to Mortality in Occupied Athens     

(1941-1944)  

 

Undoubtedly, the German occupation of Greece (1941-1944) constitutes one of the 

grimmest periods in Modern Greek History. The period from 1941 until 1944 has 

affected the history of Athens, as well as its subsequent progress throughout the 

following years. A city whose population numbered 1.124.109 citizens, according to 

the census of population of 1940, was to be harshly tested, thus leaving deep scars on 

those who lived in Athens during its occupation and survived. Death was an everyday 

phenomenon, whereas Athenians had become familiar with the sight of trucks and 

carts which carried hundreds of dead people. When one thinks of the German 

occupation, the first thing that comes into mind is the horrible winter of 1942-43, 

along with the subsequent famine. Although starvation has been recorded as the most 

common cause of death, the entire spectrum of nosology remained more or less the 

same, in comparison to the pre-war years.  

The current study will present the causes of death in occupied Athens, on the 

basis of communications and presentations of Greek doctors at the sessions of the 

Athens Medical Society, during the period of occupation as well as during the early 

post-war years.
1,2

 Monitoring of deaths during the occupation was decided at 

Professor George Ioakimoglou’s suggestions and ongoing supervision, who 

repeatedly brought the issue up for discussion after the Supreme Health Council, and 

suggested the adoption of measures for the protection of public health, based upon the 

conclusions of mortality monitoring. Understandably, such an undertaking would 

have seemed impossible, considering the situation in the capital city of Greece. 

Nevertheless, despite the serious deficiencies, even in stationery, the doctors working 

in the hospitals of Athens selflessly responded to the call of Prof. Ioakimoglou by 

collecting and contributing data. The data obtained from the proceedings of Athens 

Medical Society cover the causes of death in occupied Athens by month, for the 
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period until October 1943. From this point until the liberation of the country, the only 

data we have in our possession are partial; thus and unfortunately, they do not suffice 

to illustrate the true picture of mortality, although we can draw general conclusions on 

the general trends and causes of death.  

 

 

1. Men and Women Mortality Rates 

 The study of the general course of mortality rates in the city of Athens, from the 

beginning of the German occupation onwards, reveals a gradual increase of mortality 

among men, compared with women. According to the available data (Charts 1-3), 

there is a steadily higher rate of mortality among the male population. April 27
th

 1941, 

i.e. the day when the occupation began, marked a gradual rise of mortality among 

both men and women.  

 

 

Chart 1, Mortality Rates for Men and Women (January-December 1941) 
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Chart 2, Mortality Rates for Men and Women (January-December 1942) 

 

 

Chart 3, Mortality Rates for Men and Women (January-December 1943) 

 

 

Based on the statistics covering the period before the occupation of the capital city, 

mortality rates among men who were enrolled as citizens of Athens were increased in 

any case, due to the casualties in the war-front. Upon the beginning of the Occupation, 

both sexes presented a rise in mortality rates. Reduced mortality rates among women, 

in comparison with men, were explained by contemporary doctors in terms of two 
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main factors. According to the theories expressed, women showed more resistance to 

hardship during the great famine due the adaptability of their bodies, as well as 

because of their protection by men. More specifically, a view was expressed 

proposing that malnutrition curtailed the energy needs of the female body. On the 

contrary, given the increased energy needs of the male body, famine meant that they 

could by no means be adequately covered.  

Moreover, another theory put forward was that of the family-social complex of 

protection by men who, in a desperate attempt to save their wives and children, would 

rather offer their own meager portions than watch their relatives suffer and be at risk. 

Low mortality rates among children are partly attributed to the data from various 

temporary hospitals, as the rates of men who passed away in relation to those of 

children and women were overwhelmingly in favor of men.  

The following charts (Charts 4-9) display the rates of mortality for men and 

women, according to its classification by contemporary doctors, by age groups (0-4, 

5-19, 20-39, 40-59, 60+).  
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Men 

 

 

Chart 4, Mortality Rates of Men, by Age Group (1941) 

 

 

Chart 5, Mortality Rates of Men, by Age Group (1942) 
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Chart 6, Mortality Rates of Men, by Age Group (1943) 
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Women 

 

 

Chart 7, Mortality Rates of Women, by Age Group (1941) 

 

 

Chart 8, Mortality Rates of Women, by Age Group (1942) 
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Chart 9, Mortality Rates of Women, by Age Group (1943) 

 

 

2. Causes of Death  

According to the data from the communications of the Athens Medical Society, it 

seems that contemporary doctors attempted to classify the causes of death. The 

classification contained the causes of death by infectious diseases, by infections of the 

respiratory, gastrointestinal, cardiovascular, nervous and urinary systems, as well as 

by neoplasms. Among the classifications are two special categories, i.e. old age and 

deaths from violent causes, the latter category including deaths from starvation. 

 The following charts show that infectious diseases and diseases of the 

gastrointestinal system were the main causes of death, followed in frequency by 

respiratory diseases. Among individual diseases, pneumonia -regarding the respiratory 

system- and diarrhea and enteritis -regarding the gastrointestinal system- were the 

main causes of death. Among the various other systems (circulatory, nervous, urinary), 

the neoplasms and the special category old age, deaths from old age and heart 

diseases seem to have been the most prevalent during the period 1941-43. 
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Chart 10, Deaths from Infectious Diseases and Diseases of the Respiratory and 

Gastrointestinal Systems (1941) 

 

 

Chart 11, Deaths from Infectious Diseases and Diseases of the Respiratory and 

Gastrointestinal Systems (1942) 
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Chart 12, Deaths from Infectious Diseases and Diseases of the Respiratory and 

Gastrointestinal Systems (1943) 

 

Chart 13, Deaths from Diseases of the Cardiovascular, Nervous and Urinary Systems, 

from Neoplasms and Old Age (1941) 
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Chart 14, Deaths from Circulatory, Nervous and Urinary System Diseases, 

Neoplasms and Old Age (1942) 

  

 

 

Chart 15, Deaths from Circulatory, Nervous and Urinary System Diseases, 

Neoplasms and Old age (1943) 
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A major cause of death was tuberculosis, which has not been included in respiratory 

but rather in infectious diseases. The problem of tuberculosis during the occupation 

was sharply reflected in the first years following the liberation of the country, when 

high rates of the disease were recorded among children. More specifically, the first 

four years following the occupation were recorded as a record high for tuberculous 

lymphadenitis.
3,4

 (Table 1)  

 

 

Year Total 

Number 

of 

Chilren 

Examined 

% Suffering 

from 

Tuberculosis 

% Suffering 

from Mild 

Lymphadenitis  

% Suffering 

from 

Lymphadenitis 

% Suffering 

from Severe 

Lymphadenitis  

Σύνολο 

αδενικών 

παιδιών 

1945 2.486 6,3 38,5 14,5 4,2 57,2 

1946 4.266 5,3 27,6 16,4 3,4 47,4 

1947 3.493 1,9 25,1 10,0 1,7 36,8 

1948 2.268 1,3 28,5 11,9 1,9 42,3 

Table 1, Tuberculosis in Athens during the First Years after the Country’s Liberation  

 

 

Among the various other diseases that affected the Athenian people were typhoid 

fever, epidemic typhus, malaria, measles, scarlatina, pertussis and diphtheria (Table 2). 

During the occupation, no major epidemics, except for some outbreaks of malaria, 

occurred. The epidemic of epidemic typhus in 1942 had started in Florina, wherefrom 

it gradually spread to Central Greece and Athens.
5
 According to the data by the 

Athens Medical Society, the disease first appeared in Athens in March 16, 1942. The 

first outbreaks occurred in Keratsini and Vironas, whereas infected patients had 

recently visited the affected region of Thessaly. It must be noted that the particular 

disease had not made its appearance in Athens since 1931.  
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Year Month Typhoid 

Fever 

Epidemic 

Typhus 

Malaria Tuberculosis Measles, 

Scarlatina, 

Pertussis, 

Diphtheria 

1
9

4
1
 

May  7   236 1 

June 15  4 276 5 

July 16  3 284 7 

August 18  7 260 3 

September 8  5 277 11 

October 6  3 312 11 

November 8  2 337 15 

December 4   350 2 

1
9

4
2
 

January 3  1 340 4 

February 5  1 365 10 

March 2  2 454 13 

April 1 3 1 459 6 

May  5 16 2 476 10 

June 10 23  494 8 

July 13 9 9 463 10 

August 8  19 381 10 

September 16  50 423 8 

October 11  58 398 8 

November 9 1 53 403 5 

December 4 1 16 357 5 

1
9

4
3
 

January 6  3 310 2 

February 1  5 237 1 

March 4   271 1 

April 2   227 1 

May    2 228  

June 3  1 220  

July 8  3 223 3 

August 18  5 167 3 

September 6  3 162  

October 8  1 201 5 

Table 2, Deaths from Infectious Diseases, 1941-1943 
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3. Deaths and Births in Athens 

The balance of births and deaths in Athens before the period of occupation remained 

positive, right until the entry of the Germans in the capital. The latter event marked a 

sharp decline in birthrates, which became more apparent towards the end of 1941 and 

during 1942, followed by an increase of mortality rates. It seems that the situation 

started to gradually deescalate from April 1943 onwards.  

 

 

Chart 16, Deaths and Births in Athens (1940)  
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Chart 17, Deaths and Births in Athens (1941) 

 

Chart 17, Deaths and Births in Athens (1942)  
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Chart 18, Deaths and Births in Athens (1943) 

 

 

4. The Problem of Malnutrition 

As mentioned above, the deaths that were recorded during the great famine were 

classified as violent deaths. During the period when the data were collected, i.e. from 

May 1941 until October 1943, a total of 23,822 deaths had been recorded. The most 

interesting -and rather unknown- element to this day is that another 806 deaths had 

been recorded between January 1940 and March 1941, which were attributed to 

malnutrition. It appears that the phenomenon of poor diet and severe malnutrition was 

existent even before the occupation. An interesting approach to the issue of 

malnutrition would be to examine the nutrition of an average Athenian family, along 

with the corresponding calories per consumer unit per day. The division of the 

population by nutrition categories provides a general view of the situation, before and 

during the occupation.
6 
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1939  

> 2500  Cal.  Normal Nutrition   35% 

1800-2500 Cal.  Barely Adequate Nutrition  47% 

1200-1800  Cal.  Inadequate Nutrition   16% 

600-1200  Cal.  Severe Malnutrition   2% 

0-600        Cal.  Very Severe Malnutrition  0% 

 

November 1941 – March 1942 

> 2500  Cal.   Normal Nutrition   0% 

1800-2500  Cal.  Barely Adequate Nutrition  4% 

1200-1800  Cal.  Inadequate Nutrition   18% 

600-1200  Cal.  Severe Malnutrition   63% 

0-600        Cal.  Very Severe Malnutrition  15% 

 

January 1943 –  April 1943 

> 2500  Cal.       Normal Nutrition   6% 

1800-2500  Cal.            Barely Adequate Nutrition  34% 

1200-1800  Cal.           Inadequate Nutrition   47% 

600-1200  Cal.            Severe Malnutrition   13% 

0-600       Cal.             Very Severe Malnutrition  0% 

 

 

In order to better illustrate the problem of food shortages, we cite the allegedly 

“military” needs of the occupying forces for Greek products, during the period 

September 1942–September 1943.
7
  

 

Military Needs of German Troops*  

2.500 tons raisin 

2.400 tons olive oil 

500 tons figs 

380 tons milk 

100 tons meat 
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Military Needs of Italian Troops **    

4.000 tons raisin  

1.800 tons olive oil 

1.000 tons potatoes 

500 tons figs  

140 tons milk 

100 tons cheese 

100 tons meat  

*
, 
** Occasional requisitions of fruit and vegetables have not been included. 

 

Estimates of deaths at the national level range from 100 to 200,000 and from 250,000 

to 300.000 (the first two estimates refer to the winter of 1941-42, the third to the 

period between 1941 and 1943, and the last to the period from May 1941 until April 

1943).
8
 Given that in 1940 the Greek population was 7,344,860 millions, the 

estimated mortality rates attributable to famine range between 1,4% and 6,1% of the 

total population.
8
 Pronounced signs of famine in Athens were most obvious during the 

period October 1941–April 1942, whereas they are best explained by taking into 

consideration the harshness of the winter of 1942.
9
 The data originated from deaths 

registered in the General Registry of Athens, as well as from data of hospitals where 

doctors would register deaths as “attributable to famine”.
1
 Medical data were 

collected under the supervision of the Health Center of Attiko-Viotia.  
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Chart 19, Deaths Attributed to Starvation (1941) 

 

 

 

Chart 20, Deaths Attributed to Starvation (1942) 
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Chart 21, Deaths Attributed to Starvation (1943) 

 

Conclusions 

 

The main causes of death, as they have been highlighted in the present study, 

concerned tuberculosis, pneumonia, enteritis and diarrhea, whereas a prominent cause 

of death was famine. It is worth noting that during the period of occupation, no major 

epidemics occurred in Athens. As far as infectious diseases are concerned, a striking 

feature is that the 9,842 deaths from tuberculosis account for 77,4% of the total 

number of deaths of infectious etiology. Deaths from pneumonia amounted to 3,491 – 

thus representing 72,5% of the total recorded deaths from diseases of the respiratory 

system. On the other hand, enteritis and diarrhea, which have been classified under 

the same category, caused the death of 4,476 people, accounting for 64,5% of a total 

6,934 people whose death was attributed to diseases of the gastrointestinal system. 

The analysis of the data reveals that 34% of deaths were directly attributed to 

starvation, followed in frequency by infectious diseases (17%) and diseases of the 

gastrointestinal system (10%).  
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Chart 22, Distribution of Deaths by Percentage (1941-1943) 

 

The period of the occupation of the Greek capital was marked by a rise of mortality 

rates, accompanied by a decline in birthrates. According to the data of this period, 

71,158 people passed away while births amounted to a mere 27,417. On the basis of a 

rough estimate regarding the period until 1944, 106,000 citizens allegedly lost their 

lives. The vast majority of deaths occurred during the famine, whereas mortality was 

largely attributed to malnutrition and starvation, either directly or indirectly.
1,2,10,11

 

The famine in Athens lasted for approximately two years, from May 1941 until April 

1943. Adult men and elderly people of both sexes were the ones who were mostly 

affected. Besides these deaths and deaths from execution, which are understandably 

more difficult to calculate -since the Greek and German estimates vary considerably- 

almost the entire spectrum of nosology of Athens reemerged during the German 

occupation.  

 

 

 

 

 

 


