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Κατά την απελευθέρωση από τις κατοχικές δυνάμεις, τον Οκτώβριο 

του 1944, ο κρατικός μηχανισμός παρουσιάζεται πλήρως αποσαρ-

θρωμένος. Η διαλυτική επίδραση της τετραετούς σχεδόν Κατοχής είχε 

καταστήσει το κράτος ανίκανο να ανταποκριθεί στις βασικές του λει-

τουργίες, με αποτέλεσμα την επικράτηση οικονομικού χάους.1 Παρά 

την κατάσταση αυτήν όμως το κράτος ήταν υποχρεωμένο να αντιμε-

τωπίσει άλλη μια σημαντική πρόκληση: τον επισιτισμό του χειμαζό-

μενου πληθυσμού, αξιοποιώντας κατάλληλα την προερχόμενη από το 

εξωτερικό βοήθεια. Αν αυτό φαινόταν εν μέρει δυνατό για τα μεγάλα 

αστικά κέντρα, στην περίπτωση της υπαίθρου, η οποία είχε δοκιμα-

στεί εξ ίσου σκληρά, απαιτείτο η σύσταση ενός ολόκληρου δικτύου 

διανομής των εφοδίων στον πληθυσμό, κάτι που προϋπέθετε μια απο-

τελεσματική δημόσια διοίκηση, που την προκειμένη στιγμή, φυσικά, 

δεν υπήρχε. 

Η ανάγκη αυτή καλύφθηκε μέσω των εφοδίων που εισήγαγε η 

UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation Administration) 

κατά την περίοδο 1945-1947, τα οποία αναλογικά ήταν περισσότερα 

από οποιαδήποτε άλλη χώρα στην οποία δραστηριοποιήθηκε η οργά-

νωση.2 Με την αποχώρηση της UNRRA η κατάσταση δεν ομαλοποι-

ήθηκε και οι αμερικανικές οικονομικές αποστολές που τη διαδέχθη-

καν ήταν αναγκασμένες κατά την περίοδο 1947-1953 να χρηματοδο-

τούν σε μεγάλο βαθμό τις εισαγωγές βασικών καταναλωτικών αγα-

θών, μετατρέποντας ουσιαστικά τα προγράμματα ανασυγκρότησης σε 

προγράμματα αρωγής, όπως ήταν αυτό της UNRRA.3 Χωρίς τη βοή-

θεια αυτή δεν θα ήταν δυνατές οι εισαγωγές τροφίμων και ο ελληνι-

 
1 Γιώργος Σταθάκης, Το Δόγμα Τρούμαν και το Σχέδιο Μάρσαλ (Αθήνα: Βιβλιόρα-

μα, 2004), 33-50· Πάνος Καζάκος, Ανάμεσα σε Κράτος και Αγορά (Αθήνα: Πατάκης, 

2001), 53-60.  
2 Βλ. τους πίνακες στο Πολυμέρης Βόγλης, Η αδύνατη επανάσταση. Η κοινωνική 

δυναμική του εμφυλίου πολέμου (Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 2014), 96.  
3 Σταθάκης, ό.π., 332-36. Φυσικά, μεγάλο μέρος της αμερικανικής βοήθειας ήταν 

στρατιωτικό υλικό, απαραίτητο για την ελληνική κυβέρνηση στο πλαίσιο του Εμ-

φυλίου.  
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κός λαός θα είχε λιμοκτονήσει.4 Έτσι, εν μέσω ανθρωπιστικής κρίσης 

και ανεξέλεγκτου πληθωρισμού, το κράτος εμφανίζεται υπεύθυνο και 

για την εξασφάλιση των βασικών καταναλωτικών αγαθών στον πλη-

θυσμό.  

Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης θα εξεταστεί πώς το κράτος ορ-

γάνωσε και αντιλήφθηκε αυτή τη λειτουργία του εστιάζοντας όχι τόσο 

στο ανώτατο επίπεδο, δηλαδή στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των ελ-

ληνικών αρχών και των διεθνών οργανισμών ή των Αμερικανών για 

την κατανομή της βοήθειας (θέματα που ήδη έχουν ερευνηθεί από τη 

βιβλιογραφία), αλλά στο μεσαίο, δηλαδή στην οργάνωση και τη δρά-

ση των κρατικών φορέων που αναμίχθηκαν στην ανάληψη αυτού του 

τόσο σοβαρού και απαιτητικού έργου. Μέσα από αυτή τη διαδικασία 

αναδεικνύονται όλες οι επικαλύψεις, οι συγκρούσεις και οι παθογέ-

νειες ενός κρατικού μηχανισμού που στήνεται, ουσιαστικά, από την 

αρχή εν μέσω δύσκολων συνθηκών και στο πλαίσιο παράλληλων διε-

θνών διεργασιών. Οι συνθήκες αυτές διαμορφώνουν τελικά και τον 

χαρακτήρα του. 

Το άρθρο επικεντρώνεται στη διαδικασία διανομής των εφοδίων 

εξωτερικού, όπως αυτή συντελείται στον αγροτικό χώρο. Κατά το 

πρώτο έτος μετά την απελευθέρωση, η εξωτερική βοήθεια ευνοούσε 

κυρίως τα αστικά κέντρα και ιδίως την Αθήνα και τον Πειραιά, ενώ 

αργότερα, στον Εμφύλιο, η ύπαιθρος αποτέλεσε το κύριο θέατρο των 

συγκρούσεων και τη μόνη πιθανή δεξαμενή από την οποία μπορούσε 

να αντλήσει δύναμη η Αριστερά.5 Έτσι, ο αγροτικός χώρος κατακερ-

ματίζεται τελικά πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά. Το ερώτημα 

που γεννιέται είναι αν το υπό συγκρότηση πρώιμο μεταπολεμικό κρά-

τος, μέσω της εξασφάλισης της διανομής των αγαθών στην ύπαιθρο 

και με άλλες πρωτοβουλίες φορέων του, όπως η ΑΤΕ, προσπάθησε να 

«επανασυγκροτήσει» τον αγροτικό χώρο στα δικά του μέτρα και να 

ξανακερδίσει τη νομιμοποίησή του σε αυτόν. 

Αρχικά, θα περιγραφεί περιληπτικά το σύστημα που ίσχυε σχετικά 

με τη διανομή των εφοδίων εξωτερικού κατά τη διάρκεια της Κατοχής 

 
4 Μιχάλης Ψαλιδόπουλος, Επιτηρητές σε απόγνωση, Αμερικανοί σύμβουλοι στην Ελ-

λάδα (Αθήνα: Μεταμεσονύκτιες Εκδόσεις, 2013), 29-30.  
5 Καζάκος, ό.π., 62· Γιώργος Μαργαρίτης, Ιστορία του ελληνικού εμφυλίου πολέμου 

1946-49 (Αθήνα: Βιβλιόραμα, 2004), τ. 1, 61, 208-11. 
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και κατά τους πρώτους μήνες μετά την απελευθέρωση. Στη συνέχεια, 

θα εξεταστεί διαδοχικά το καθεστώς που ίσχυσε από το 1945 μέχρι το 

1948 και από το 1948 μέχρι το 1952, σε συνδυασμό με τα προβλήμα-

τα που ανέκυψαν κατά την εφαρμογή του. Τέλος, θα γίνει μια απόπει-

ρα να συσχετιστεί και να εξηγηθεί η παραπάνω διαδικασία σε σχέση 

με την ευρύτερη πολιτική του ελληνικού μεταπολεμικού κράτους α-

πέναντι στον αγροτικό χώρο. Το βασικό επιχείρημα της παρούσας με-

λέτης είναι ότι, στην προσπάθειά του να αντιμετωπίσει το επισιτιστικό 

πρόβλημα της χώρας, το ελληνικό κράτος ανέλαβε έναν ρόλο «παρό-

χου», ο οποίος αποδείχθηκε κρίσιμος για την εξασφάλιση της νομιμο-

ποίησής του στη «διεκδικούμενη» ύπαιθρο. Παρ’ όλα αυτά, οι εγγε-

νείς αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού και οι συγκρουσιακές δυνα-

μικές που εκκόλαπτε ο Εμφύλιος απειλούσαν την επιτυχία του εγχει-

ρήματος, η οποία χωρίς τη συμμετοχή της χώρας στις διεθνείς διαδι-

κασίες της ευρωπαϊκής ανασυγκρότησης θα ήταν αμφίβολη. Όπως θα 

φανεί, η εμφύσηση στην ελληνική διοίκηση των αμερικανικών αντι-

λήψεων περί αποδοτικότητας και κοινωνικής ισορροπίας έπαιξε απο-

φασιστικό ρόλο στην όλη διαδικασία.  

Για τη διερεύνηση του θέματος, εκτός από την πλούσια βιβλιογρα-

φία για τη δεκαετία του ’40 και για τις αρχές του ’50, χρησιμοποιήθη-

καν πρωτογενείς πηγές. Αξίζει να σημειωθεί ότι το αρχείο της ΑΤΕ, 

που φιλοξενείται στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, αποδεί-

χθηκε πολύτιμο, προσφέροντας μια νέα, εκ των έσω, οπτική του ελλη-

νικού διοικητικού μηχανισμού. Αυτό το επίπεδο ανάλυσης, που λίγο 

φαίνεται να έχει απασχολήσει τη βιβλιογραφία, δύναται να ρίξει νέο 

φως και να αναδείξει νέες προβληματικές ως προς το ήδη εντατικά ε-

ρευνημένο θέμα της ανασυγκρότησης της μεταπολεμικής Ελλάδας.  

 

Η διανομή των εφοδίων εξωτερικού έως την άφιξη της UNRRA (Απρί-

λιος 1945) 

 

Από τον πρώτο ήδη χρόνο της Κατοχής, η απομύζηση των εθνικών 

πόρων από τις κατοχικές δυνάμεις σε συνδυασμό με το συμμαχικό 

οικονομικό εμπάργκο στις χώρες του Άξονα οδήγησαν στην πλήρη 

κατάρρευση του ελληνικού παραγωγικού ιστού οδηγώντας στον γνω-
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στό λιμό, ο οποίος άφησε πίσω του δεκάδες χιλιάδες θύματα.6 Μετά 

από διαβήματα της εξόριστης ελληνικής κυβέρνησης προς τις συμμα-

χικές χώρες και τους διάφορους διεθνείς οργανισμούς, συμφωνήθηκε 

να παρασχεθεί βοήθεια στη δοκιμαζόμενη χώρα, υπό την ανοχή των 

δυνάμεων του Άξονα, μέσω ενός σχήματος που θα βρισκόταν υπό την 

εποπτεία του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού και σε συνεργασία με την 

ουδέτερη σουηδική κυβέρνηση.7 Συστάθηκε έτσι, τον Σεπτέμβριο του 

1942, η Κοινή Επιτροπή Αρωγής του Ερυθρού Σταυρού (Joint Red 

Cross Relief Commission), η οποία δραστηριοποιήθηκε στη χώρα μέ-

χρι τις αρχές του 1945, οπότε και αποφασίστηκε η διάλυσή της, αφού 

οι Αμερικανοί επέμειναν να διαχειριστεί η UNRRA το σύνολο της 

παρεχόμενης βοήθειας.8 

Την εποχή της αποχώρησης των γερμανικών δυνάμεων, τον Οκτώ-

βριο του 1944, ένα μεγάλο μέρος των υποδομών της χώρας είχε κα-

ταστραφεί, οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις είχαν μειωθεί στο 60% των 

προπολεμικών και η παραγωγή είχε πέσει κάτω από το μισό.9 Λόγω 

της έκτασης των καταστροφών και της προσφοράς της χώρας στον 

πόλεμο, οι Έλληνες ιθύνοντες πίστευαν ότι οι σύμμαχοι έπρεπε να 

αντισταθμίσουν τις απώλειες με την προσφορά γενναιόδωρης βοή-

θειας. Έτσι, υπήρχε «υπέρτατη ανάγκη η Ελλάς να τύχη ιδιαιτέρας 

μεταχειρίσεως και να διαχωρισθή εξ όλων των χωρών της Ευρώπης», 

πράγμα το οποίο τελικά έγινε.10 Τα κίνητρα όμως για την παροχή της 

βοήθειας δεν ήταν μόνο ανθρωπιστικά αλλά αναμιγνύονταν με πολι-

 
6 Mark Mazower, Inside Hitler’s Greece, The experience of Occupation 1941-44 

(New Haven and London: Yale University Press, 1993), 23-52· Violetta Hionidou, 

Famine and Death in Occupied Greece, 1941-1944 (Cambridge–New York: Cam-

bridge University Press, 2006). 
7 Georgios A. Kazamias, “Turks, Swedes and Famished Greeks. Some Aspects of 

Famine Relief in Occupied Greece, 1941-44,” Balkan Studies 33.2 (1992): 293-307· 

Εμμανουήλ Ι. Τσουδερός, Ο επισιτισμός, 1941-44 (Αθήναι: Παπαζήσης, 1946).  
8 Kazamias, ό.π., 305· Katerina Gardikas, “Relief Work and Malaria in Greece, 

1943-1947,” Journal of Contemporary History 43.3 (2008): 498. 
9 Σταθάκης, ό.π., 35. 
10 Αι θυσίαι της Ελλάδος στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο (Αθήνα: Καθημερινή, 

2014), τ. Α (επανέκδοση του πρωτοτύπου του 1946)· Γεώργιος Δ. Ποπολάνος, Με-

λέτη περί της αμέσου επισιτιστικής υγειονομικής βοήθειας και ανασυγκροτήσεως της 

Ελλάδος (Αλεξάνδρεια: Τυπογραφείον του Εμπορίου, 1944), 8.  
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τικές σκοπιμότητες.11 Έως και τον Απρίλιο του 1945, η βρετανική 

στρατιωτική διοίκηση υπό τον στρατηγό Ρόναλντ Σκόμπι είχε την ευ-

θύνη για την εισαγωγή και τη διανομή των εφοδίων στην Ελλάδα. Αυ-

τό σήμαινε ότι τα κλιμάκια της UNRRA, τα οποία είχαν αρχίσει να 

καταφθάνουν στη χώρα αμέσως μετά την απελευθέρωση, ήταν ενσω-

ματωμένα σε αυτήν.12 Όπως έχει δείξει η βιβλιογραφία, οι Βρετανοί 

χρησιμοποίησαν την επισιτιστική βοήθεια ως όπλο απέναντι στο ΕΑΜ 

κατά τα Δεκεμβριανά, σταματώντας τις διανομές. Αυτές ξανάρχιζαν 

μόλις μια περιοχή ερχόταν υπό τον έλεγχό τους.13 

Οι Αμερικανοί, που συνεισέφεραν τη μερίδα του λέοντος στη βοή-

θεια που παρείχε η UNRRA (περίπου το 70%), θέλοντας να αποστα-

σιοποιηθούν από τις παρεμβατικές βρετανικές πολιτικές, πέτυχαν να 

αναλάβει ο ίδιος ο διεθνής οργανισμός την ευθύνη του προγράμματος 

βοήθειας. Όμως, την ουσιαστική ευθύνη για τη διανομή της βοήθειας 

αναλάμβανε η ελληνική κυβέρνηση, γεγονός που προκάλεσε σοβαρή 

δυσαρέσκεια μεταξύ των στελεχών της UNRRA, οι οποίοι αμφέβαλ-

λαν για τις δυνατότητες της ελληνικής δημόσιας διοίκησης. Έτσι, ο 

αρχηγός της αποστολής της UNRRA στην Ελλάδα Buell Maben, σε 

τηλεγράφημά του προς τον γενικό διευθυντή της διεθνούς οργάνωσης 

Herbert Lehman, έθετε τις εξής προϋποθέσεις:  

 

«Κατά τη συμφωνία με την ελληνική κυβέρνηση, η ελληνική 

αποστολή [της UNRRA] δεν είναι μια επιχειρησιακή αποστολή. 

Συμβουλεύει, παρατηρεί και προσφέρει τεχνική βοήθεια. Επιτυ-

χία κάτω από τις αυτές τις συνθήκες προϋποθέτει μια κυβέρνη-

ση επαρκούς ισχύος και ικανότητας ώστε να εφαρμόσει τις συμ-

φωνημένες μεταξύ της UNRRA και της ελληνικής κυβέρνησης 

πολιτικές. Στην πράξη, ένα επιτυχημένο πρόγραμμα αρωγής και 

αποκατάστασης απαιτεί την ικανότητα της κυβέρνησης να ορ-

γανώνει και να αξιοποιεί τους δικούς της πόρους ώστε η βοή-

 
11 David H. Close, “War, Medical Advance and the Improvement of Health in 

Greece, 1944-53,” South 

European Society and Politics 9.3 (2010): 6-10· Angeliki Laiou-Thomadakis, “The 

Politics of Hunger: Economic Aid to Greece, 1943-45,” Journal of the Hellenic Di-

aspora 7.2 (1980): 27-42.  
12 Βόγλης, ό.π., 93.  
13 Laiou–Thomadakis, “The Politics of Hunger,” 37-8. 
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θεια της UNRRA να εφαρμόζει και να ενισχύει την παραγωγι-

κότητα της ελληνικής οικονομίας. Η μελετημένη άποψη της 

ελληνικής αποστολής είναι ότι καμία από αυτές τις ελάχιστες 

προϋποθέσεις για επιτυχή δράση δεν υπάρχει στην Ελλάδα σή-

μερα και ούτε είναι πιθανό να υπάρξει στο μέλλον. […] Όλες οι 

προσπάθειες αποκατάστασης είναι καταδικασμένες σε αποτυχία 

έως ότου η ελληνική κυβέρνηση να είναι σε θέση να εκπληρώ-

σει τις παραπάνω υποχρεώσεις».14  

 

Όπως θα φανεί παρακάτω, οι αξιωματούχοι της UNRRA δεν είχαν 

άδικο, καθώς δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις που δεν εξασφαλίστηκε η 

ομαλή ροή των εφοδίων προς τον πληθυσμό λόγω των αδυναμιών του 

κρατικού μηχανισμού.  

 

Το σύστημα διανομής, 1945-1948 

 

Η αμηχανία της ελληνικής κρατικής διοίκησης να οργανώσει ένα α-

ποτελεσματικό σύστημα διανομής αντανακλάται στο νομοθετικό 

πλαίσιο. Κατά τη διάρκεια του 1945 θεσπίστηκαν τέσσερα νομοθετή-

ματα «περί διοικήσεως και διαχειρίσεως των εκ του εξωτερικού εφο-

δίων», με το ένα να συμπληρώνει ή και να καταργεί το άλλο.15 Με βά-

ση το παραπάνω πλαίσιο, συστάθηκε στο Υπουργείο Εφοδιασμού, το 

οποίο ήταν υπεύθυνο για τη διαδικασία, η Γενική Διεύθυνσις Διαχει-

ρίσεως Εφοδίων Εξωτερικού (ΕΦ-ΕΞ), η οποία διατηρούσε σημαντι-

κές αρμοδιότητες, όπως την εποπτεία και τον οικονομικό έλεγχο των 

δαπανών που απαιτούνταν για τη διακίνηση των εφοδίων. Ως περιφε-

ρειακά ελεγκτικά όργανα της ΕΦ-ΕΞ μπορούσαν να διορίζονται δη-

μόσιοι υπάλληλοι και συγκεκριμένα επιλέχθηκαν οι διευθυντές των 

τελωνείων.16 Δημιουργήθηκε έτσι ένα αυστηρό και δυσκίνητο σύστη-

μα ελέγχου, το οποίο έπρεπε να εγκρίνει τις δαπάνες για τη διακίνηση 

 
14 Foreign Relations of United States [εφεξής FRUS], Vol. VIII, 1945, The Near 

East and Africa, έγγρ. 180, MacVeagh to Marshall, 12 Απριλίου 1945. 
15 ΑΝ 181, ΦΕΚ 55/12-3-1945· ΑΝ 312, ΦΕΚ 108/5-5-1945· ΑΝ 452-452, ΦΕΚ 

177/9-7-1945. 
16 ΠΙΟΠ–Αρχείο ΑΤΕ [στο εξής ΑΤΕ], Υ1Φ2.1, Γ. Διεύθυνσις ΕΦ-ΕΞ προς Διευθυ-

ντές Τελωνείων, 23 Οκτωβρίου 1945 και Γ. Διεύθυνσις ΕΦ-ΕΞ, αρ. εγκ. 44, 23 Φε-

βρουαρίου 1946. 
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των εφοδίων που κατέβαλλαν οι υπεύθυνοι για τη διαχείρισή τους, δη-

λαδή η Αγροτική Τράπεζα.  

Ιδιαίτερη σημασία έχει η περιφερειακή οργάνωση των κρατικών 

υπηρεσιών. Η χώρα διαιρέθηκε σε δεκατρία διαμερίσματα, στο καθέ-

να από τα οποία λειτουργούσε μια Επιτροπή Γενικών Διανομών Δια-

μερίσματος με πρόεδρο τον νομάρχη ή τον γενικό διοικητή. Αυτή ή-

ταν υπεύθυνη για τη διακίνηση των εφοδίων στην περιφέρεια και εκ-

πονούσε τα προγράμματα διανομής ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε 

περιοχής.17 Οι επιτροπές αυτές ίδρυσαν σε διάφορα σημεία κάθε δια-

μερίσματος Κέντρα Διανομών, τα οποία στόχευαν στην καλύτερη ε-

ξυπηρέτηση του πληθυσμού. Σε κάθε κέντρο διοριζόταν από τον νο-

μάρχη μια πενταμελής Υποεπιτροπή (ΥΚΔ), η οποία παρέδιδε τα ε-

φόδια στις Κοινοτικές Επιτροπές (ΚΕΔ) που αποτελούνταν από κα-

τοίκους του κάθε δήμου ή της κάθε κοινότητας, και αυτές με τη σειρά 

τους διένειμαν τελικά τα αγαθά στον πληθυσμό.18 Εδώ πρέπει να ση-

μειωθεί ότι τα αγαθά παρέχονταν έναντι αντιτίμου, το οποίο καθορι-

ζόταν από το Υπουργείο Εφοδιασμού. Εξαιρούνταν, φυσικά, οι άπο-

ροι, οι οποίοι στην αρχή του 1945 αποτελούσαν το 30% του πληθυ-

σμού. Αργότερα, με τη θέσπιση πιο αυστηρών κριτηρίων, το ποσοστό 

τους έπεσε στο 18% (1.350.000 άτομα), αλλά ανέβηκε και πάλι με την 

κλιμάκωση του Εμφυλίου (2.373.668 άτομα σύμφωνα με στοιχεία του 

Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας για το 1948).19 

Τον ρόλο της προώθησης των εφοδίων είχε αναλάβει επίσημα η 

ΑΤΕ με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών ήδη από τον Οκτώ-

βριο του 1944.20 Μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις υπογράφη-

κε, στις 27 Δεκεμβρίου 1945, σύμβαση της τράπεζας με το ελληνικό 

δημόσιο, στην οποία προβλεπόταν ότι η πρώτη αναλάμβανε την πα-

ραλαβή, τη μεταφορά, την αποθήκευση και την παράδοση όλων των 

 
17 ΑΤΕ, Υ1Φ2.1, Γ. Διεύθυνσις ΕΦ-ΕΞ, αρ. εγκ. 44, 23 Φεβρουαρίου 1946· ΑΝ 

312, ΦΕΚ 108/5-5-1945, 459.  
18 ΑΝ 312, αυτ.  
19 Close, “War, Medical Advance,” 20· Βόγλης, ό.π., 99· ΑΤΕ, Υ6Φ15.1, «Πίναξ, 

Εμφαίνων τους απόρους κατά κατηγορίας καθ’ άπασαν την επικράτειαν», Ιανουά-

ριος 1948.  
20 Πρακτικά ΔΣ ΑΤΕ, 1948, αρ. 371, (20 Οκτωβρίου 1948), 2 (3022). 
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εφοδίων εξωτερικού, πλην των καυσίμων.21 Η ΑΤΕ ήταν υποχρεωμέ-

νη να προωθεί τα εφόδια γενικής χρησιμότητας έως τα Κέντρα Δια-

νομών σύμφωνα με τις οδηγίες που λάμβανε από την ΕΦ-ΕΞ ή από τις 

περιφερειακές υπηρεσίες.22 Αυτό σήμαινε ότι έπρεπε να υπάρχει στε-

νή συνεργασία και συχνή επικοινωνία μεταξύ της ΑΤΕ και των διά-

φορων επιτροπών ώστε να λειτουργήσει ομαλά η διαδικασία, πράγμα 

το οποίο δεν συνέβαινε πάντα, όπως θα δούμε στη συνέχεια.23 Επίσης, 

η τράπεζα για να ανταποκριθεί σε ένα τόσο μεγάλο έργο, δεδομένης 

της τεράστιας ποσότητας εφοδίων που κατέφταναν στη χώρα, έπρεπε 

να δημιουργήσει ένα τεράστιο αποθηκευτικό δίκτυο αλλά και να 

προσλάβει το απαραίτητο προσωπικό. Σε έκθεση του 1947 αναφέρε-

ται ότι είχαν χρησιμοποιηθεί 853 αποθήκες και απασχολούνταν μόνο 

για το έργο των εφοδίων πάνω από δύο χιλιάδες υπάλληλοι.24 

Το βασικό σημείο τριβής μεταξύ της τράπεζας και του κράτους ή-

ταν το οικονομικό. Η ΑΤΕ κατέβαλλε όλα τα έξοδα για την αποθή-

κευση και τη μεταφορά των εφοδίων, για λογαριασμό του ελληνικού 

δημοσίου, αλλά οι δαπάνες αυτές έπρεπε να εγκριθούν από τα ελε-

γκτικά κρατικά όργανα. Σύμφωνα με τη σύμβαση του Δεκεμβρίου του 

1945, η τράπεζα λάμβανε προμήθεια 30 λεπτών της δραχμής για κάθε 

χιλιόγραμμο παραλαμβανόμενων εφοδίων. Το ποσό αυτό, σύμφωνα 

με τους αξιωματούχους της ΑΤΕ, δεν επαρκούσε ούτε για τα λειτουρ-

γικά τους έξοδα και ζητούσαν την αύξηση της προμήθειας στις 2,5 

δρχ.25 Τελικά, στη νέα σύμβαση που υπογράφηκε τον Ιούλιο του 1947 

έγινε συμβιβασμός στη 1,1 δρχ., ρύθμιση που χαρακτηρίστηκε από τη 

διοίκηση ως «επαχθής».26 Και αυτή η συμφωνία ήταν προϊόν σκλη-

ρών διαπραγματεύσεων. Το Υπουργείο Εφοδιασμού προσπάθησε, ε-

κβιαστικά σχεδόν, να αναγκάσει την ΑΤΕ να αναλάβει de facto και τη 

 
21 Πρακτικά ΔΣ ΑΤΕ, 1946, αρ. 381, (15 Ιανουαρίου 1946), 2338· ΑΤΕ, Υ1Φ1.1, 

Σύμβασις, 27 Δεκεμβρίου 1945.  
22 ΑΤΕ, Υ1Φ1.1, Σύμβασις, 27 Δεκεμβρίου 1945. 
23 ΑΤΕ, Υ2Φ4.1, ΑΤΕ, Τεχνική Διεύθυνσις, Γενική Διαταγή, 5 Ιουνίου 1945.  
24 ΑΤΕ, Υ1Φ8, «Περιληπτική Έκθεσις επί του ρόλου της ΑΤΕ εν τη διαχειρίσει των 

εφοδίων της ΟΥΝΡΑ», 9 Οκτωβρίου 1947.  
25 ΑΤΕ, Υ1Φ1.2, Διεύθυνσις Λογιστικού ΑΤΕ προς Διοίκησιν ΑΤΕ, 19 Ιανουαρίου 

1946· ΑΤΕ προς Υπ. Εφοδιασμού, 3 Μαρτίου 1946.  
26 ΑΤΕ, Υ1Φ1.1, Σύμβασις, 31 Ιουλίου 1947, 6· Φ 1.2, Τεχνική Διεύθυνσις προς την 

Διοίκησιν ΑΤΕ, 6 Ιουλίου 1948.  
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διαχείριση των εφοδίων που συγκεντρώνονταν στο εσωτερικό, προ-

βάλλοντας το επιχείρημα ότι «καθίσταται αδύνατος ο επισιτισμός του 

πληθυσμού». Η ΑΤΕ αρχικά αρνήθηκε αλλά στη συνέχεια υποχώρησε 

ζητώντας να υπογραφεί νέα σύμβαση ώστε να καθορισθούν ακριβώς 

οι αρμοδιότητές της, όπως και έγινε.27 

Εξετάζοντας το ζήτημα σε θεσμικό και κανονιστικό επίπεδο, φαί-

νεται ότι τα πράγματα δεν κυλούσαν ομαλά. Στην πράξη τα προβλή-

ματα θα ήταν ακόμη περισσότερα.  

 

Αδυναμίες και προβλήματα  

 

Είναι κοινά αποδεκτό ότι το παραπάνω σύστημα δεν λειτούργησε α-

ποτελεσματικά.28 Οι λόγοι πρέπει να αναζητηθούν αφ’ ενός στις εγγε-

νείς του αδυναμίες και αφ’ ετέρου στις αντικειμενικές δυσκολίες που 

αυτό συνάντησε σε μια εποχή που χαρακτηρίστηκε από σοβαρή έλ-

λειψη πόρων αλλά και από τη σκληρή εμφύλια σύγκρουση. 

Αρχικά, αξίζει να αναφερθούν οι αντιδράσεις που εκδηλώθηκαν 

απέναντι στον τρόπο διανομής των εφοδίων. Ο συγκεντρωτικός ρόλος 

που αναλάμβανε το κράτος ενόχλησε ιδιαίτερα την ιδιωτική πρωτο-

βουλία, η οποία προτιμούσε τη διανομή των αγαθών μέσω της εμπο-

ρικής οδού.29 Ο επιχειρηματικός κόσμος θεωρούσε ότι τα συμφέροντά 

του πλήττονταν από την ανάθεση της διαχείρισης των εφοδίων στην 

ΑΤΕ, καθώς με ευθύνη του κράτους χανόταν ένα γόνιμο πεδίο δρα-

στηριοποίησής του και μια ευκαιρία για την ανάκαμψή του μετά τις 

δυσκολίες της Κατοχής. Για παράδειγμα, ο Εμπορικός Σύλλογος Βό-

λου σε επιστολή του προς την κυβέρνηση διαμαρτυρόταν για την «ά-

στοργον ταύτην πολιτικήν του Κράτους εις βάρος του ελευθέρου, α-

νέκαθεν, τακτικού εμπορίου, το οποίον τόσα συνεισέφερε εις την Ε-

θνικήν Οικονομίαν». Επιπροσθέτως, κατήγγελλε «την παρέμβασιν της 

Αγροτικής Τραπέζης, ως επιζημίαν και καταστρεπτικήν διά την όλην 

Εθνικήν Οικονομίαν διότι, δεν είναι δυνατόν, να υποκαταστήση, η α-

ναρμοδία και εν πολλαίς εργασίαις χρεοκωπήσασα υπηρεσία της Τρα-
 

27 ΑΤΕ, Υ1Φ5, Βερροιόπουλος (Διοικητής ΑΤΕ) προς ΕΦ-ΕΞ, 4 Οκτωβρίου και 11 

Νοεμβρίου 1946· ΕΦ-ΕΞ προς ΑΤΕ, 16 και 30 Οκτωβρίου 1946. 
28 Louis C. Wyman, «Η κατάσταση της Ελλάδας και η ECA», στο Ψαλιδόπουλος, 

ό.π., 248· Laiou-Thomadakis, “The Politics of Hunger,” 41.  
29 Laiou-Thomadakis, “The Politics of Hunger,” 42. 
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πέζης ταύτης, την αναμφισβήτητον πολύτιμον υπηρεσίαν της τάξεως 

του παραγκωνιζομένου εμπορίου».30 

Ο παρεμβατικός ρόλος του κράτους διατηρήθηκε αλλά σταδιακά 

προχώρησε μια σχετική φιλελευθεροποίηση της διαδικασίας. Συχνά 

αποφασιζόταν από τους αρμόδιους υπουργούς η «διάθεση εις το ελεύ-

θερον εμπόριον δι’ εκποιήσεως» σημαντικών ποσοτήτων εφοδίων είτε 

μέσω της ελεύθερης πώλησής τους είτε μέσω πλειοδοτικών διαδικα-

σιών.31 Το ιδιότυπο αυτό καθεστώς μεταξύ κράτους και αγοράς εκφρά-

ζεται και στη διατύπωση που χρησιμοποιήθηκε στη συμφωνία της 8ης 

Ιουλίου 1947 μεταξύ της ελληνικής και της αμερικανικής κυβέρνησης, 

στην οποία καθοριζόταν ότι η διανομή θα γινόταν «διά της εμπορικής 

οδού κατά το δυνατόν και επιθυμητόν όριον».32 Οι τιμές των αγαθών, 

αρχικά, ήταν αρκετά χαμηλές, αλλά λόγω της πίεσης της ελεύθερης 

αγοράς και με προτροπές της αποστολής της UNRRA η κυβέρνηση 

αναγκάστηκε να τις αυξήσει.33 Τα έσοδα από τις πωλήσεις των αγαθών 

της UNRRA, αλλά και της AMAG (American Mission for Aid to 

Greece) και της ECA (Economic Cooperation Administration) αργότε-

ρα, αποτέλεσαν σημαντικό έσοδο για τον ελληνικό προϋπολογισμό.  

Παρ’ όλο που γινόταν προσπάθεια οι τιμές να κρατηθούν σε λογι-

κά επίπεδα, πολλοί δεν μπορούσαν να διαθέσουν το αντίτιμο με απο-

τέλεσμα να μένουν μεγάλες ποσότητες εφοδίων αδιάθετες.34 Το φαι-

νόμενο αυτό ήταν ιδιαίτερο έντονο στην ύπαιθρο, όπου υπήρχε σοβα-

ρή έλλειψη χρήματος και τα προϊόντα, αν δεν παρέχονταν στους δι-

καιούχους, εκποιούνταν και κατέληγαν στη μαύρη αγορά. Χαρακτη-

ριστικό είναι το παράδειγμα της κοινότητας Μουσθένης Καβάλας, της 

οποίας οι κάτοικοι διαμαρτύρονταν για το γεγονός ότι προκειμένου να 

προμηθευτούν τα απαραίτητα αναγκάζονταν να καταφύγουν σε τοκο-

γλύφους. Αυτοί τους δάνειζαν με επιτόκιο 100%, οπότε το τελικό α-

ποτέλεσμα ήταν ίδιο με το να προμηθεύονταν τα εφόδια από τη μαύρη 

 
30 ΑΤΕ, Υ2Φ75.5, Εμπορικός Σύλλογος Βόλου προς Μακαριώτατον Αντιβασιλέα 

κ.λπ., 10 Απριλίου 1945.  
31 ΑΤΕ, Υ2Φ4.1, «Περί τρόπου διαθέσεως εφοδίων εξωτερικού εν Επαρχίαις», αρ. 

εγκ. 45, 14 Μαρτίου 1947. 
32 Ν. 764, ΦΕΚ 219/3-9-1948, 1238.  
33 Βόγλης, ό.π., 98-9. 
34 ΑΤΕ, Υ1Φ1.3, Υπ. Εφοδιασμού, αρ. εγκ. 28.  
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αγορά.35 Μπορούμε να θεωρήσουμε με λελογισμένη βεβαιότητα ότι 

παρόμοια περιστατικά συνέβαιναν συχνά στην ελληνική επαρχία. Ε-

πίσης, στη διαδικασία διανομής των εφοδίων αμφιλεγόμενος ήταν και 

ο ρόλος των τοπικών επιτροπών και υποεπιτροπών, ειδικά των ΚΕΔ, 

οι οποίες πολλές φορές προέβαιναν σε καταχρήσεις και αύξαναν τις 

τιμές των προϊόντων, παρά τις σκληρές οδηγίες του Υπουργείου Εφο-

διασμού για την τιμωρία των υπαιτίων.36 

Όπως έχει δείξει η βιβλιογραφία, πολιτικές διακρίσεις συνέβαιναν 

σε ευρεία κλίμακα, αποκλείοντας ένα μέρος του πληθυσμού από τη 

βοήθεια παρά τον ουδέτερο ρόλο που προσπαθούσε να διατηρήσει η 

Αποστολή της UNRRA.37 Το Υπουργείο Εφοδιασμού σε οδηγίες που 

έστελνε προς τους ελεγκτές τόνιζε ότι η διανομή των εφοδίων έπρεπε 

«να γίνεται προς άπαντας τους κατοίκους κατ’ ισομοιρίαν απαγορευ-

ομένης αυστηρώς πάσης διακρίσεως».38 Το φαινόμενο όμως συνεχί-

στηκε τουλάχιστον μέχρι το 1948, οπότε και λόγω της επάρκειας των 

αγαθών αλλά και της παγίωσης της θέσης της κυβέρνησης στο εσωτε-

ρικό άρχισε να περιορίζεται.39 Πάντως, κι εδώ φαίνεται ιδιαίτερα σκο-

τεινός ο ρόλος των ΚΕΔ, αυτές αφότου παραλάμβαναν τα εφόδια από 

τα Κέντρα Διανομών ουσιαστικά δεν ελέγχονταν ως προς τη διάθεσή 

τους στον πληθυσμό. Φαίνεται λοιπόν ότι η κυριαρχία τοπικών πα-

ραγόντων στις ΚΕΔ και η αντικειμενική αδυναμία του κράτους συνε-

πάγονταν, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ότι στα λειτουργούντα 

όργανα εμφανιζόταν –λόγω ακριβώς της αδυναμίας της δημόσιας δι-

οίκησης– μια υπέρμετρη επιρροή των τοπικών πελατειακών δικτύων. 

Αυτό μπορεί να εξυπηρετούσε βραχυπρόθεσμα κομματικές επιδιώ-

 
35 ΑΤΕ, Υ2Φ75.1, Κοινότης Μουσθένης προς Υπ. Εφοδιασμού, 6 Νοεμβρίου 1947. 
36 ΑΤΕ, Υ1Φ1.3, Υπ. Εφοδιασμού, Γ. Διεύθυνσις ΕΦ-ΕΞ, αρ. εγκ. 44, 23 Φεβρουα-

ρίου 1946.  
37 Laiou-Thomadakis, “The Politics of Hunger,” 42· Λαΐου-Θωμαδάκη, «Μετακι-

νήσεις πληθυσμού στην ελληνική ύπαιθρο κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέ-

μου», στο Μελέτες για τον Εμφύλιο Πόλεμο, 1945-49, επιμ. Lars Baerentzen–Γιάννη 

Ο. Ιατρίδη–Ole L. Smith (Αθήνα: Ολκός, 1992), 73· David H. Close, “The Recon-

struction of a Right-Wing State,” στο The Greek Civil War, 1943-1950, επιμ. D.H. 

Close (London: Routledge, 1993), 171. 
38 ΑΤΕ, Υ1Φ1.3, Υπ. Εφοδιασμού, Γ. Διεύθυνσις ΕΦ-ΕΞ, αρ. εγκ. 44, 23 Φεβρουα-

ρίου 1946. 
39 Close, “War, Medical Advance,” 21. 
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ξεις, μοιραία όμως καθιστούσε σε μεγάλο βαθμό αναποτελεσματικό 

το όλο σύστημα. 

Η βασική αδυναμία του συστήματος, όμως, βρισκόταν στη λει-

τουργία των κρατικών υπηρεσιών. Η ανυπαρξία του κρατικού μηχα-

νισμού κατά τους πρώτους μήνες του 1945 γίνεται φανερή από το γε-

γονός ότι σε πολλές περιπτώσεις η ΑΤΕ εξουσιοδοτήθηκε να υποκα-

ταστήσει τις αρχές, όπου αυτές δεν είχαν ακόμα συγκροτηθεί. Οι αρ-

μόδιες δημόσιες υπηρεσίες σε πολλές περιπτώσεις αργούσαν να συ-

σταθούν, με αποτέλεσμα μέχρι και το 1946 να υπάρχουν πολλά προ-

βλήματα στις διανομές.40 Αλλά και όταν αυτές τελικά συγκροτήθη-

καν, παρατηρούνταν συχνά ασυνεννοησία και συγκρούσεις αρμοδιο-

τήτων μεταξύ αυτών και της ΑΤΕ, ενώ ούτε η συνεργασία με τα μέλη 

της Αποστολής της UNRRA ήταν εύκολη.41 Κάποιοι υπάλληλοι της 

ΑΤΕ αρνούνταν να συνεργαστούν με τους εκπροσώπους της UNRRA, 

αλλά με παρέμβαση του υπουργού Εφοδιασμού Κυριάκου Βαρβα-

ρέσσου τα περιστατικά αυτά περιορίστηκαν και από τότε η συνεργα-

σία της τράπεζας με την UNRRA και τις αμερικανικές αποστολές που 

τη διαδέχθηκαν φαίνεται αρμονική.42 

Το ίδιο δεν θα μπορούσε να λεχθεί όμως και για τη συνεργασία της 

ΑΤΕ με τις κρατικές κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες. Όπως 

είδαμε, το έργο της τράπεζας ελεγχόταν αυστηρά από ένα πλήθος υ-

πηρεσιών και επιτροπών. Αυτό σήμαινε με λίγα λόγια ότι, για κάθε 

δαπάνη που κατέβαλλε η ΑΤΕ και δεν ήταν προγραμματισμένη από 

τις συμβάσεις, δημιουργούνταν ολόκληρο ζήτημα, το οποίο σε αρκε-

τές περιπτώσεις μπορούσε να καθυστερήσει τις διανομές. Για να απο-

φύγει αυτές τις τριβές η ΑΤΕ συνιστούσε σε κάθε υποκατάστημά της 

που αντιμετώπιζε προβλήματα με τα κρατικά όργανα  

 

«να διατηρή προς αυτούς πάντοτε αγαθάς σχέσεις διά συχνών 

προσωπικών επαφών, να ελίσσηται με μεγάλην πολιτικότητα 

εντός πάντοτε των εγκυκλίως οριζομένων, να αντιμετωπίζει τας 

παραλόγους ενίοτε παρεμβάσεις των ειρημένων μετ’ απολύτου 

 
40 ΑΤΕ, Υ1Φ8, ΑΤΕ, Τεχνική Διεύθυνσις προς Λαΐου, 12 Νοεμβρίου 1946.  
41 ΑΤΕ, Υ1Φ1.2, Υπ. Οικονομικών και Εφοδιασμού, αρ. εγκ. ΕΦ-ΕΞ 2, 26 Ιανουα-

ρίου 1946.  
42 ΑΤΕ, Υ2Φ75.1, Βαρβαρέσσος προς ΑΤΕ, 13 Αυγούστου 1945. 
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ψυχραιμίας και να φροντίζη να επιβάλη τας απόψεις της Τραπέ-

ζης, ορθά πάντοτε διά της πειθούς και της χρήσεως απροσβλή-

των επιχειρημάτων».43 

 

Βέβαια, η διατήρηση των εντάσεων σε χαμηλά επίπεδα δεν ήταν 

πάντοτε δυνατή. Χαρακτηριστική είναι η έκθεση του διευθυντή του 

Β΄ Γραφείου Πατρών της ΑΤΕ, στην οποία εξηγεί τους λόγους για 

τους οποίους παρουσιάζονται καθυστερήσεις στη διαδικασία εξ αιτίας 

της στάσης του διευθυντή του Τελωνείου Πατρών:  

 

«Από τας πρώτας ημέρας της αναλήψεως των καθηκόντων μας 

διεπιστώσαμεν ότι οιαδήποτε οργανωτική και παραγωγική προ-

σπάθειά μας προσέκρουεν εις την κακόπιστον τακτικήν του τέ-

ως Επιτρόπου και Διευθυντού του Τελωνείου Πατρών. […] Κυ-

ριαρχούμενος ο τέως Επίτροπος από πνεύμα κακοπιστίας έναντι 

των Υπηρεσιών μας δεν παρέλειπε καθημερινώς να μας δη-

μιουργή ζητήματα και εκεί ένθα δεν υπήρχον τοιαύτα. Ησθάνε-

το ιδιαιτέρως σαδιστικήν ικανοποίησιν και ήτο έτοιμος να αλα-

λάξη από χαράν όταν έκρινεν ότι ηδύνατο να ανεύρη ευθύνας 

δήθεν της Τραπέζης, διά να στηρίξη την έκδοσιν καταλογιστι-

κών πράξεων εις βάρος μας. Είχομεν πεισθή πλέον ότι ήτο αδύ-

νατον να συνεργασθώμεν με τον διεστραμμένον ψυχικώς και 

διανοητικώς τούτον Επίτροπον και ομολογούμεν ότι ανεμένο-

μεν την αφορμήν και είχομεν προετοιμαστεί διά να δώσωμεν 

την μάχην. […] Και όταν μας εδόθη η αφορμή […] εστρέψαμεν 

εναντίον του όλας τα ηθικάς μας δυνάμεις, υπό το βάρος των 

οποίων ο μέχρι χθες δυνάστης των υπηρεσιών του Β΄ Γραφείου 

κακοποιός Επίτροπος συνετρίβη και ήδη κατάκειται εξουθενου-

μένος. Ουδέποτε άλλοτε η ηθική και το δίκαιον εσημείωσαν 

τοιαύτην ικανοποιητικήν επιτυχίαν».44  

 

Σε άλλο σημείο της έκθεσης ο διευθυντής αφήνει να εννοηθεί ότι η 

συμπεριφορά του επιτρόπου ήταν τέτοια επειδή ήθελε να διορίζει ά-

 
43 ΑΤΕ, Υ1Φ8, Σχέσεις Υποκαταστημάτων–Εκπροσώπων ΕΦ-ΕΞ.  
44 ΑΤΕ, Υ1Φ8, «Έκθεσις επί των εργασιών και εκκρεμοτήτων του Β΄ Γραφείου 

Πατρών», 9 Οκτωβρίου 1946.  
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τομα της αρεσκείας του στις εκεί υπηρεσίες που ασχολούνταν με τις 

διανομές. Το παράδειγμα αυτό, αν και δεν αποτελούσε τον κανόνα, 

καθώς σπάνια οι συγκρούσεις έφταναν σε τόσο ακραίες καταστάσεις, 

περιγράφει εύγλωττα τις δύσκολες σχέσεις μεταξύ των διάφορων υ-

πηρεσιών και εξηγεί γιατί το κανονιστικό πλαίσιο του συστήματος 

έπρεπε να αλλάξει άμεσα. 

Πέρα από τα παραπάνω όμως υπήρχε και μια σειρά αντικειμενικών 

δυσκολιών. Μέχρι τα μέσα του 1945 το βασικότερο πρόβλημα ήταν η 

έλλειψη μεταφορικών μέσων, κυρίως στην ύπαιθρο. Το υποκατάστη-

μα της ΑΤΕ στο Αγρίνιο ανέφερε ότι έως και τον Σεπτέμβριο 1945 οι 

διανομές διενεργούνταν με δύο μόλις φορτηγά του ενάμιση τόνου το 

καθένα.45 Σοβαρότερο πρόβλημα αντιμετώπιζαν τα ορεινά χωριά που 

έπρεπε να εφοδιαστούν με μεγάλες ποσότητες αγαθών ώστε να πε-

ράσουν όλο τον χειμώνα.46 Το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με τη χρή-

ση κρατικών ή επίτακτων αυτοκινήτων και πλοίων, στα οποία όμως 

προέκυπταν σημαντικά ελλείμματα.47 Αναφέρονται μάλιστα περιπτώ-

σεις συστηματικών κλοπών, κατά τις οποίες τα πληρώματα πουλού-

σαν σε μεσάζοντες μέρος των εφοδίων διοχετεύοντάς τα στη μαύρη 

αγορά και «εκ των χρημάτων τούτων οι εν λόγω […] άνδρες διάγουσι 

έκλυτον βίον μεθούντες εις τα ταβερνία χορεύοντες κ.λπ.», όπως α-

νέφερε έκθεση της Χωροφυλακής.48 

Την κατάσταση επιδείνωσε το ξέσπασμα του Εμφυλίου. Λόγω του 

φόβου κατάληψης των αποθηκών από τους αντάρτες του ΔΣΕ, διατά-

χθηκε η γρήγορη διανομή των εφοδίων ή, αν αυτό δεν ήταν δυνατό, η 

εκκένωση των αποθηκών και η μεταφορά του περιεχομένου τους στα 

αστικά κέντρα, όπου θα ήταν ασφαλή.49 Οι διανομές διακόπηκαν στις 

περιοχές που θεωρήθηκαν επικίνδυνες50 και όπου συνέχιζαν να αντι-

 
45 ΑΤΕ, Υ1Φ8, «Έκθεσις πεπραγμένων Υποκ/τος Αγρινίου κατά το έτος 1945», 

Ιανουάριος 1946. 
46 ΑΤΕ, Υ2Φ72, Γ. Δ/σις ΕΦ-ΕΞ προς Ουόσμπορν (UNRRA), 16 Αυγούστου 1945.  
47 ΑΤΕ, Υ1Φ8, «Συνοπτική Έκθεσις Αφορώσα την περί της Τραπέζης διαχείρισιν 

των εφοδίων εξωτερικού», χ.χ.  
48 ATE, Y2Φ80.1, Δ/σις Χωροφυλακής Σπετσών προς Υπ. Ναυτικών, 26 Νοεμβρίου 

1945.  
49 ΑΤΕ, Υ2Φ4.1, Πετρόπουλος (Υποδιοικητής ΑΤΕ) προς Υπ. Εφοδιασμού, 14 Φε-

βρουαρίου 1947· Υπ. Εφοδιασμού, Γ. Διαταγή αρ. 130, 19 Μαρτίου 1947.  
50 Βλ. και Λαΐου-Θωμαδάκη, «Μετακινήσεις πληθυσμού», 75. 
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μετωπίζονται φοβερές δυσκολίες. Στη δυτική Μακεδονία, που αποτέ-

λεσε επανειλημμένα θέατρο συγκρούσεων, οι οδηγοί των φορτηγών 

(κρατικών και ιδιωτικών) αρνούνταν να εκτελέσουν δρομολόγια «λό-

γω της κρατούσης εν τη υπαίθρω καταστάσεως», ενώ ένας σημαντι-

κός αριθμός οχημάτων είχε επιταχθεί από τον στρατό.51 Είναι, λοιπόν, 

ευνόητο ότι στις περιοχές που επηρεάστηκαν περισσότερο από τη σύ-

γκρουση η διενέργεια των διανομών περιορίστηκε στο ελάχιστο. Πά-

ντως, οι κρατικές αρχές δεν φάνηκαν αδιάφορες. Ο υπουργός Εφο-

διασμού Φωκίων Ζαΐμης, εκθέτοντας το πρόβλημα στο Υπουργείο 

Μεταφορών, τόνιζε ότι ήταν επιτακτική ανάγκη «ο εφοδιασμός της 

υπαίθρου, εις τρόπον ώστε να εδραιωθεί εις τον δεινοπαθούντα τού-

τον πληθυσμόν η πεποίθησις της υπάρξεως Κρατικής Αρωγής και εν 

γένει συμπαραστάσεως».52 

Συνολικά, παρ’ όλο που ο σχεδιασμός τού όλου συστήματος απο-

δείχθηκε πλημμελής και η λειτουργία του ανεπαρκής, δεν μπορούμε 

να αρνηθούμε ένα ποσοστό επιτυχίας συνυπολογίζοντας το γεγονός 

ότι τους πρώτους μήνες της λειτουργίας του πρακτικά δεν υπήρχε 

κρατικός μηχανισμός. Αδιαμφισβήτητα, τα εφόδια της UNRRA, της 

AMAG και της ECA διαδοχικά διασφάλισαν την επιβίωση του πλη-

θυσμού υπό τις αντίξοες αυτές συνθήκες.  

 

Το νέο σύστημα διανομής, 1948-1952 

 

Το Δόγμα Τρούμαν και το Σχέδιο Μάρσαλ, αμερικανικές πρωτοβου-

λίες και τα δύο, που εξαγγέλθηκαν το 1947-1948, υπήρξαν καθοριστι-

κής σημασίας για την πορεία της Ελλάδας. Με το δεύτερο, κυρίως, οι 

Αμερικανοί στόχευαν στην οικονομική ανασυγκρότηση της Ευρώπης 

εξυπηρετώντας ταυτόχρονα και τις δικές τους πολιτικές και οικονομι-

κές προτεραιότητες που καθορίζονταν από τα νέα ψυχροπολεμικά δε-

δομένα.53 Η ελληνική περίπτωση παρουσιάζει σημαντικές ιδιαιτερό-

 
51 ΑΤΕ, Υ1Φ8, Χρονόπουλος προς Τεχνικήν Διοίκησιν ΑΤΕ, 24 Φβρουαρίου 1948· 

Υ2Φ80.2, Ζαΐμης (Υπ. Εφοδιασμού) προς Υπ. Μεταφορών, 24 Ιανουαρίου 1948.  
52 Αυτ. 
53 Από την πλούσια βιβλιογραφία βλ. ενδεικτικά Michael J. Hogan, The Marshall 

Plan America, Britain, and the Reconstruction of Western Europe, 1947-1952 

(Cambridge: Cambridge University Press, 1987)· Alan Milward, The Reconstruction 

of Western Europe, 1945-57 (London and New York: Routledge, 2005)· Θανάσης Δ. 
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τητες. Οι Αμερικανοί, ευρισκόμενοι μπροστά σε έναν εμφύλιο πόλε-

μο, που αποτελούσε σημαντικό διακύβευμα και για τους ίδιους, ήταν 

αποφασισμένοι να μην επαναλάβουν ένα εγχείρημα τύπου UNRRA, η 

διαχείριση του οποίου από τις ελληνικές αρχές απέδειξε την ανεπάρ-

κειά τους.54 Έτσι, οι αμερικανικές αποστολές που διαχειρίστηκαν το 

Δόγμα Τρούμαν ως τα μέσα του 1948 (AMAG) και το Σχέδιο Μάρ-

σαλ το 1951 (ECA) ανέλαβαν ευρείες αρμοδιότητες σε κρίσιμους το-

μείς της ελληνικής οικονομικής πολιτικής.55 Αν και διακηρυγμένος 

στόχος ήταν η ανασυγκρότηση της χώρας, οι στρατιωτικές προτεραιό-

τητες και η ανάγκη περίθαλψης πάνω από 700.000 προσφύγων από τις 

περιοχές που πλήττονταν από τον Εμφύλιο συνέβαλαν ώστε να περιο-

ριστούν τα αναπτυξιακά προγράμματα και να διατίθενται σημαντικοί 

πόροι για την εισαγωγή καταναλωτικών αγαθών ώστε να καλυφθούν 

οι βιοτικές ανάγκες του πληθυσμού.56 

Η ανάγκη, λοιπόν, για την οργάνωση ενός πιο αποτελεσματικού 

συστήματος διανομής παρέμενε κεφαλαιώδους σημασίας και εντά-

χθηκε αμέσως στην ατζέντα της αμερικάνικης αποστολής. Σε επαφές 

τους με εκπροσώπους της AMAG οι αξιωματούχοι της ΑΤΕ διαμαρ-

τύρονταν για το πλήθος των ελεγκτών, για τους οποίους έγραφαν 

«στενόκαρδος αντίληψις, προκατάληψις εναντίον παντός και έλλειψις 

κατανοήσεως». Παρατηρούσαν επίσης ότι το όλο έργο δεν μπορούσε 

να συντονιστεί λόγω της υφιστάμενης πολυαρχίας και πρότειναν την 

ενοποίηση του συστήματος.57 Οι παρατηρήσεις αυτές έβρισκαν σύμ-

φωνους τους Αμερικανούς, με παρότρυνση των οποίων συστάθηκε 

τριμελής επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους της AMAG, του 

Υπουργείου Εφοδιασμού και της ΑΤΕ για να ερευνήσει το θέμα. Η 

επιτροπή πρότεινε την κατάργηση της ΕΦ-ΕΞ και την ενιαία διαχείρι-
 

Σφήκας (επιμ.), Το Σχέδιο Μάρσαλ: ανασυγκρότηση και διαίρεση της Ευρώπης (Α-

θήνα: Πατάκης, 2011). 
54 Konstantina E. Botsiou, “New Policies, Old Politics: American Concepts of Re-

form in Marshall Plan Greece,” Journal of Modern Greek Studies 22.2 (2009): 212· 

Σταθάκης, ό.π., 151-2.  
55 Αργύρης Φατούρος, «Πώς κατασκευάζεται ένα επίσημο πλαίσιο διείσδυσης: οι 

Ηνωμένες Πολιτείες στην Ελλάδα, 1947-1948», στο Η Ελλάδα στη δεκαετία 1940-

1950, επιμ. Ιωάννη Ιατρίδη (Αθήνα: Θεμέλιο, 2006), 419-60. 
56 Το Σχέδιον Μάρσαλλ στην Ελλάδα. Ο πλήρης απολογισμός της βοηθείας του Σχεδί-

ου Μάρσαλλ προς την Ελλάδα, Ιούλιος 1948- Ιούνιος 1952, 16-19.  
57 ΑΤΕ, Υ1Φ8, Χρονόπουλος προς Τεχνικήν Δ/σιν ΑΤΕ, 24 Φεβρουαρίου 1948.  
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ση του συστήματος από την ΑΤΕ, γεγονός που προκάλεσε τις αντι-

δράσεις των υπηρεσιών που θα καταργούνταν.58 

Οι προτάσεις της επιτροπής εφαρμόστηκαν σχεδόν αμέσως. Έτσι, 

συστάθηκε το νέο Υπουργείο Εφοδιασμού και Διανομών, το οποίο 

ανέλαβε όλες τις αρμοδιότητες του προκατόχου του, αλλά παρουσίαζε 

σημαντικές αλλαγές ως προς την οργάνωση των κεντρικών και περι-

φερειακών υπηρεσιών του.59 Το μέγεθος της μεταρρύθμισης φαίνεται 

από το γεγονός ότι στο νέο υπουργείο θα απασχολούνταν δύο χιλιάδες 

τριακόσιοι υπάλληλοι, έναντι των εννιά χιλιάδων πεντακοσίων που 

εργάζονταν στο παλαιό.60 Καθολική ήταν και η αναδιοργάνωση των 

περιφερειακών υπηρεσιών. Τις τοπικές υπηρεσίες της ΕΦ-ΕΞ που κα-

ταργήθηκε αντικατέστησαν τα Περιφερειακά Γραφεία Εφοδιασμού και 

Διανομών που συστάθηκαν σε επιλεγμένες πόλεις. Καταργήθηκαν, επί-

σης, και οι Επιτροπές Διαμερισμάτων και οι Υποεπιτροπές των Κέ-

ντρων Διανομών. Τη θέση τους με παρόμοια περίπου σύσταση πήραν 

οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Εφοδιασμού και Διανομών (ΠΥΕΔ) Νο-

μών και Διαμερισμάτων, οι οποίες όμως δεν παρενέβαιναν πια στη δια-

δικασία.61 Έργο τους ήταν πλέον να συγκεντρώνουν τα στοιχεία για 

τον αριθμό των επισιτιζόμενων πολιτών και να αναφέρουν τυχόν προ-

βλήματα.62 Οι υπηρεσίες της ΑΤΕ υποδέχθηκαν με ανακούφιση αυτές 

τις ρυθμίσεις, καθώς η εργασία τους απλοποιούνταν σημαντικά και θα 

γινόταν πλέον «άνευ παρεμβολής παρασιτικών οργάνων».63 Τέλος, 

πρέπει να αναφερθεί ότι στο νέο νομοθετικό πλαίσιο έγινε προσπά-

θεια για τη βελτίωση της λειτουργίας των ΚΕΔ, οι οποίες, όπως 

είδαμε, είχαν αποδειχθεί αναποτελεσματικές και διεφθαρμένες. Έτσι, 

καθοριζόταν επακριβώς η στελέχωσή τους με εξέχοντα μέλη κάθε 

κοινότητας ή δήμου, όπως ήταν οι πρόεδροι γεωργικών συνεταιρι-

σμών, εκκλησιαστικών επιτροπών και σχολικών εφοριών.64 

 
58 Πρακτικά ΔΣ ΑΤΕ, αρ. 471 (20 Οκτωβρίου 1948), 25 (3025). 
59 ΦΕΚ 119, ΝΔ 666, 7 Μαΐου 1948, 721-23. 
60 Το Σχέδιον Μάρσαλλ εις την Ελλάδα μέχρι του έτους 1950, 29. 
61 ΑΝ 786, ΦΕΚ 239/24-9-1948, 1345-6.  
62 ΑΤΕ, Υ1Φ18.6, ΑΤΕ, Τεχνική Δ/σις, Γεν. Διαταγή αρ. 20, 17 Ιανουαρίου 1949. 
63 ΑΤΕ, Υ1Φ8, Υπ/μα Πατρών προς ΑΤΕ, Τεχνικήν Δ/σιν, 9 Μαΐου 1948· «Συνο-

πτική Έκθεσις, Περίοδος 1-15 1948».  
64 ΑΝ 786, αυτ., 1346.  
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Στο πλαίσιο αυτό υπογράφηκε, όχι χωρίς κωλυσιεργίες από τη με-

ριά του υπουργείου, νέα σύμβαση στις 19 Οκτωβρίου 1948 μεταξύ 

της ΑΤΕ και του δημοσίου, στην οποία προβλεπόταν η καθολική α-

νάληψη του έργου των διανομών σε όλα του τα στάδια από την τρά-

πεζα. Η ΑΤΕ παραλάμβανε τα εφόδια, τα αποθήκευε και ενημέρωνε 

για την ποσότητά τους το υπουργείο. Αυτό, χρησιμοποιώντας τις πλη-

ροφορίες που έστελναν οι ΠΥΕΔ για κάθε περιοχή, κατάρτιζε προ-

γράμματα διανομής, τα οποία έστελνε στις υπηρεσίες της ΑΤΕ, που 

με τη σειρά τους εκτελούσαν τις διανομές προωθώντας τα εφόδια μέ-

χρι τα αποθηκευτικά της κέντρα ή τον τελικό προορισμό τους, από 

όπου τα παραλάμβαναν οι ΚΕΔ ή οι παντοπώλες.65 Όπως φαίνεται, το 

σύστημα μπορεί να απαιτούσε συχνή επικοινωνία και συγχρονισμό 

μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, αλλά ταυτόχρονα παρουσίαζε 

μια κατανομή εργασίας που απέτρεπε τις επικαλύψεις και συγκρού-

σεις αρμοδιοτήτων του παρελθόντος.  

Το πιο σημαντικό όμως ήταν ότι χαλάρωνε σε μεγάλο βαθμό ο έ-

λεγχος που επιβαλλόταν από τα κρατικά όργανα στην ΑΤΕ. Οι διευ-

θυντές των τελωνείων, με τους οποίους η συνεργασία είχε αποδειχθεί 

ιδιαίτερα δύσκολη, έπαψαν να ελέγχουν στενά τις δαπάνες που κατέ-

βαλλε η τράπεζα για τη διαχείριση των εφοδίων και ο ρόλος τους πε-

ριορίστηκε στην εποπτεία της σύμβασης και «την παροχή κάθε ευκο-

λίας στην ΑΤΕ».66 Ο έλεγχος διενεργούνταν από ελεγκτή του δημοσί-

ου, ο οποίος έδρευε στο κεντρικό κατάστημα της ΑΤΕ, και έτσι δεν 

προκαλούνταν καθυστερήσεις στις διανομές όταν προέκυπταν διαφω-

νίες. Για την επίλυση αυτών ακριβώς των διαφωνιών μεταξύ δημοσί-

ου και ΑΤΕ, που είχαν αποτελέσει σημαντικό πεδίο τριβών στο πα-

ρελθόν, συστάθηκε ειδική διαιτητική επιτροπή αποτελούμενη από δύο 

αντιπροσώπους της ΑΤΕ, δύο του υπουργείου και έναν της ECA.67 

Ουσιαστικά, η τελική απόφαση αφηνόταν στους Αμερικανούς, αφού 

για να συνεδριάσει η επιτροπή απαιτούνταν η παρουσία ενός τουλά-

χιστον εκπροσώπου της κάθε πλευράς. 

 
65 ΑΤΕ, Υ1Φ14, ΑΤΕ, Τεχνική Δ/σις, Γεν. Διαταγή αρ. 288, 4 Νοεμβρίου 1948· 

Υ1Φ18.3, Σύμβασις, 19 Οκτωβρίου 1948.  
66 ΑΤΕ, Υ1Φ18.4, Υπ. Εφοδιασμού και Διανομών, αρ. εγκ. 215, 11 Δεκεμβρίου 1948. 
67 ΑΤΕ, Υ1Φ18.3, «Σύμβασις», 19 Οκτωβρίου 1948, 14-5.  
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Συνολικά, το νέο σύστημα φαίνεται ότι λειτούργησε καλύτερα από 

το προηγούμενο. Παρατηρήθηκαν, βέβαια, αρκετές φορές καθυστε-

ρήσεις, οι οποίες οφείλονταν κυρίως στην έλλειψη αποθηκευτικών 

χώρων, αλλά και στις δυσκολίες συνεννόησης μεταξύ της ΑΤΕ και 

των ΠΥΕΔ. Έτσι, με απόφαση του υπουργικού συμβουλίου ιδρύθηκε 

το 1951 η ΑΣΕΔΕ (Ανωτέρα Συντονιστική Εποπτεία Διακινήσεως 

Εφοδίων) με σκοπό την εποπτεία «προς ταχείαν και ασφαλή προώθη-

σιν των πάσης φύσεως κρατικών εφοδίων προελεύσεως εξωτερικού 

και το συντονισμόν πασών των διά τον ανωτέρω σκοπόν απαιτουμέ-

νων ενεργειών».68 Από το 1951, όμως, η οικονομική βοήθεια που 

λάμβανε η χώρα άρχισε να μειώνεται αισθητά, όπως και τα εισαγόμε-

να αγαθά.69 Το καθεστώς του 1948 διατηρήθηκε μέχρι τον Ιανουάριο 

του 1953, οπότε και το υπουργικό συμβούλιο αποφάσισε την κατάρ-

γηση των διανομών με δελτίο, την εκποίηση των πλεοναζόντων εφο-

δίων και την ανάθεση της διαχείρισης όσων απέμεναν στην ΠΑΕΓΑ 

(Προνομιούχος Ανώνυμος Εταιρία Γενικών Αποθηκών).70 Με αυτόν 

τον τρόπο, έκλεινε ένας μεγάλος κύκλος άμεσης παρέμβασης του 

κράτους στην αγορά, στο πλαίσιο της σταδιακής φιλελευθεροποίησης 

της ελληνικής οικονομίας που συντελούνταν εκείνη την εποχή. 

 

Μια πρώιμη προσπάθεια «επανασυγκρότησης» του αγροτικού χώρου 

 

Έως το 1947 ο πολιτικός ρόλος της ξένης βοήθειας στόχευε κυρίως 

στην επιβεβαίωση της κυριαρχίας των κρατικών αρχών. Η λειτουργία 

αυτή θα συνεχιζόταν, αλλά θα εντασσόταν πλέον στα νέα ψυχροπο-

λεμικά πλαίσια, πράγμα που σημαίνει πως οι βραχυπρόθεσμες στο-

χεύσεις των ελληνικών κυβερνήσεων υποτάσσονταν στα διεθνή δι-

λήμματα που αντιμετώπιζε ο δυτικός κόσμος. Το Σχέδιο Μάρσαλ και 

οι άλλες θεσμικές πρωτοβουλίες των Αμερικανών στόχευαν, εκτός 

 
68 ΑΤΕ, Υ2Φ96, Γραμματεία Υπ. Συμβουλίου προς ΑΤΕ, 10 Μαρτίου 1951· «Κοινή 

Απόφασις Προέδρου Κυβερνήσεως και Υπουργών Συντονισμού, Οικονομικών και 

Εμπορίου», 7 Μαΐου 1951.  
69 Σταθάκης, ό.π., 359-80· Απόστολος Β. Βετσόπουλος, Η Ελλάδα και το Σχέδιο 

Μάρσαλ. Η μεταπολεμική ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας (Αθήνα: Guten-

berg, 2007).  
70 ΑΤΕ, Υ1Φ8, Δ/σις Επιθ. Περιφ. Υπηρεσιών, «Σημείωμα επί των πεπραγμένων 

της υπηρεσίας από 1/11/52 μέχρι 31/5/53», 19 Ιουνίου 1953.  
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από την ανάσχεση του κομμουνισμού, και στο να δώσουν μια πειστι-

κή απάντηση στην κρίση νομιμοποίησης που είχε ανακύψει με την 

αντιπαράθεση των δύο αντίπαλων συστημάτων κατά τον Ψυχρό Πό-

λεμο.71 Σύμφωνα με την αντίληψη των Αμερικανών, η δέσμευση στην 

οικονομική ανάπτυξη ήταν το κλειδί για την επίτευξη της κοινωνικής 

αρμονίας στην Ευρώπη.72 Στις άλλες χώρες του Σχεδίου Μάρσαλ την 

εποχή αυτή έμπαιναν τα θεμέλια της μικτής οικονομίας και του κρά-

τους πρόνοιας, τα οποία, και στις δύο περιπτώσεις, βασίζονταν σε μια 

ευρύτερη κοινωνική συναίνεση. Η τελευταία δεν μπορούσε να υπάρ-

ξει στην ελληνική περίπτωση λόγω του διχασμού του Εμφυλίου και 

των κατασταλτικών μηχανισμών που ανέπτυσσε το κράτος αποκλείο-

ντας ένα μέρος της κοινωνίας από τη διαδικασία.73 

Έτσι, στην ελληνική περίπτωση, η κρίση νομιμοποίησης ήταν ι-

διαίτερα έντονη. Οι Αμερικανοί από την αρχή θεωρούσαν ότι διεξή-

γαγαν έναν διμέτωπο αγώνα, από τη μία στρατιωτικό και από την άλ-

λη πολιτικο-οικονομικό, ο οποίος έπρεπε να κερδηθεί και στα δύο μέ-

τωπα.74 Πίστευαν, επίσης, ότι η εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού 

στην κυβέρνηση έπρεπε να αποκατασταθεί και επιδίωξαν τη συναίνε-

ση σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο μεταξύ των μη κομμουνιστικών 

δυνάμεων. Σε αυτό το πλαίσιο ήταν αναγκαίο για τις ελληνικές κυ-

βερνήσεις να κερδίσουν τη νομιμοποίησή τους στον αγροτικό κόσμο, 

που αποτελούσε και το μεγαλύτερο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. 

Ο Εμφύλιος ήταν «μια υπόθεση της αγροτικής Ελλάδας»75 και το 

κράτος έπρεπε να διασφαλίσει ότι ο αγροτικός κόσμος δεν θα ήταν 

 
71 Για μια πιο λεπτομερή έκθεση της άποψης αυτής βλ. Evanthis Hatzivassiliou, 

NATO and Western Perceptions of the Soviet Bloc: Alliance Analysis and Reporting, 

1951-1969 (New York: Routledge, 2014), 7-11. 
72 Hogan, ό.π., 428. 
73 Αυτός είναι και ένας από τους λόγους καθυστέρησης του ελληνικού κράτους πρό-

νοιας. Για το θέμα βλ. ενδεικτικά Δημήτρης Σωτηρόπουλος, «Όψις Βαβυλωνίας: 

Ερμηνείες της Μεταπολεμικής Ανάπτυξης του Κράτους Πρόνοιας στην Ελλάδα», 

στο Η κοινωνική πολιτική στην Ελλάδα, Προκλήσεις και προοπτικές, επιμ. Δημήτρη 

Βενιέρη–Χρίστου Παπαθεοδώρου (Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2003), 89-131· 

Γεώργιος Ζυγογιάννης–Νίκος Λέανδρος, «Ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά του 

Κράτους Πρόνοιας στην Ελλάδα κατά την πρώτη μεταπολεμική περίοδο», στο Ιστο-

ρία Κοινωνικής Πολιτικής, επιμ. Κώστα Δικαίου (Αθήνα: Gutenberg, 2010), 308-32. 
74 Botsiou, ό.π., 212-17. 
75 Μαργαρίτης, ό.π., 208. 
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φιλικά προσκείμενος προς τον ΔΣΕ, ειδικά όταν ένα μεγάλο μέρος 

του ζούσε κάτω από άθλιες συνθήκες λόγω της προσφυγοποίησής 

του. Έτσι, σε πρώτη φάση διατέθηκαν τεράστια ποσά για την περί-

θαλψη και τη στέγαση των προσφύγων με τη σύμφωνη γνώμη των 

Αμερικανών, τα οποία όμως δεν βελτίωσαν σοβαρά την κατάσταση. 

Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι οι Αμερικανοί φοβούνταν ιδιαίτερα το 

ενδεχόμενο μιας κοινωνικής κατάρρευσης. Όπως τόνιζε ο επικεφαλής 

της αμερικανικής αποστολής Dwight Griswold στον Αμερικανό υ-

πουργό Εξωτερικών George Marshall, τα οικονομικά μέτρα στήριξης 

του πληθυσμού ήταν απαραίτητα για τη νίκη στο στρατιωτικό πεδίο:  

 

«Πιστεύω […] ότι η πιθανότητα κομμουνιστικής νίκης με στρα-

τιωτική επιτυχία των συμμοριτών […] είναι πολύ απίθανη συ-

γκρινόμενη με την πιθανότητα νίκης τους ως αποτέλεσμα οικο-

νομικής κατάρρευσης και γενικής λαϊκής απόρριψης του παρό-

ντος πολιτικού και κοινωνικού συστήματος. Οι ισχυρότεροι 

σύμμαχοι των Κομμουνιστών αυτή τη στιγμή είναι η αυξανόμε-

νες τιμές, ο πληθωρισμός και η κυβερνητική ανεπάρκεια και κα-

ταχρήσεις, εκ των οποίων η αμέλεια των προσφύγων είναι ένα 

τυπικό παράδειγμα».76 

 

Έτσι, από το 1947 και μετά παρατηρείται αύξηση του κρατικού εν-

διαφέροντος για την ύπαιθρο. Δεν είναι τυχαίο ότι οι δυο σημαντικό-

τερες φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες από τη βασιλική οικογένεια, δη-

λαδή η Πρόνοια Βορείων Επαρχιών Ελλάδος και το Εθνικόν Ίδρυμα, 

ιδρύθηκαν μέσα στο 1947 και επικέντρωσαν τις δραστηριότητές τους 

στην ύπαιθρο.77 Η σημαντικότερη όμως παρουσία του κράτους στον 

αγροτικό χώρο ήταν μέσω του συστήματος διανομής που περιγράφη-

κε παραπάνω. Η παρουσία αυτή εμφανιζόταν σε άμεση αντίθεση με 

το καθεστώς του ΔΣΕ. Η εντολή του Υπουργείου Εφοδιασμού για ι-

διαίτερη μέριμνα και άμεσο εφοδιασμό των περιοχών που τελούσαν 

«μέχρι τούδε υπό του ελέγχου των συμμοριτών»,78 εκτός από την α-
 

76 FRUS, Vol. IV, Eastern Europe. The Soviet Union, 1948, έγγρ. 13, Griswold to 

Marshall, 14 Ιανουαρίου 1948. 
77 Ιωάννης Μαστρογιάννης, Ιστορία της Κοινωνικής Προνοίας της Νεωτέρας Ελλά-

δος (1821-1960) (Αθήναι: χ.ε., 1960), 455-68. 
78 ΑΤΕ, Υ2Φ4.4, Υπ. Εφοδιασμού, 25 Ιανουαρίου 1949.  
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νακούφισή τους, φαίνεται ότι αποσκοπούσε και σε αυτήν ακριβώς τη 

στόχευση. Μπορεί εύκολα να γίνει αντιληπτή η σημασία που θα είχε 

για τον μέσο αγρότη η παροχή των αναγκαίων ειδών για την επιβίωσή 

του, τα οποία είχε στερηθεί επί μακρόν. Τα παραπάνω για το 1/3 του 

πληθυσμού που ενέπιπτε στις κατηγορίες απορίας παρέχονταν δωρεάν 

έως και τα μέσα του 1950, οπότε και θεσπίστηκαν κάποιοι περιορι-

σμοί.79 Στο ίδιο σύστημα διανομών υπάγονταν και τα εφόδια που 

στέλνονταν από διάφορους διεθνείς οργανισμούς και φιλανθρωπικά 

ιδρύματα. Έτσι, μέσω της ΑΤΕ διανέμονταν στον πληθυσμό τα εφό-

δια του ΔΟΠΠ (Διεθνής Οργανισμός Προστασίας Παιδιού–UNICEF), 

της Ελληνικής Πολεμικής Περιθάλψεως και του ΟΔΑΦΕ (Οργανι-

σμός Διαθέσεως Αρωγής Φίλων Ελλάδος). 

Βασικός φορέας της κρατικής πολιτικής στην ύπαιθρο ήταν φυσικά 

η ΑΤΕ, η οποία σύμφωνα με το καταστατικό της αποτελούσε «αυτό-

νομο τραπεζιτικό οργανισμό κοινωφελούς χαρακτήρος».80 Οι αξιωμα-

τούχοι της τράπεζας αναφερόμενοι στο έργο των διανομών τόνιζαν 

συχνά τη σημασία που είχε για την επιβίωση του πληθυσμού και ανα-

γνώριζαν την ευθύνη που είχαν απέναντι στην κοινή γνώμη για τη 

σωστή εκτέλεσή του.81 Ο ρόλος αυτός της ΑΤΕ ως κρατικού κοινωφε-

λούς φορέα φαίνεται στο περιοδικό Δελτίον της Αγροτικής Τραπέζης. 

Δεν είναι άλλωστε τυχαία η επιλογή της τράπεζας να επανεκδώσει το 

περιοδικό αυτό, το οποίο κατά τον Μεσοπόλεμο φιλοξενούσε επιστη-

μονικά άρθρα, με τη μορφή ενός εκλαϊκευμένου εντύπου απευθυνό-

μενου στο σύνολο του αγροτικού κόσμου. Όπως διακηρυσσόταν στο 

πρώτο του τεύχος, στόχος του ήταν η πληροφόρηση των αγροτών 

ώστε να επιτευχθεί «ο ένας και μόνος σκοπός. Η οικονομική βελτίω-

σις της Αγροτικής τάξεως και η άνοδος του βιοτικού επιπέδου των 

μοχθούντων αγροτών».82 Το περιοδικό, εκτός από το να πληροφορεί 

για τα αγροτικά θέματα, εξέφραζε και την κρατική ιδεολογία της επο-

χής, στην οποία προσπαθούσε να εντάξει σύσσωμο τον αγροτικό κό-

 
79 ΑΤΕ, Υ2Φ75.5, Υπ. Οικονομικών, αρ. εγκ. 152, 21 Ιουνίου 1950· Υπ. Οικονομι-

κών προς Δ/σιν Ταμείων του Κράτους, 29 Ιουνίου 1950.  
80 Στέφανος Γιαννακόπουλος–Γεώργιος Αχ. Εξάρχου (επιμ.), Καταστατικόν Αγροτι-

κής Τραπέζης της Ελλάδος (Αθήνα: 1958), 11.  
81 ΑΤΕ, Υ1Φ14, ΑΤΕ, Τεχνική Δ/σις, Γ. Διαταγή αρ. 288. 
82 «Παρατηρήσεις και Συμπεράσματα», Δελτίον Αγροτικής Τραπέζης 1 (Δεκέμβριος 

1946): 2. 
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σμο. Οι αγρότες φέροντας το ηθικό βάρος να διατρέφουν τον ελληνι-

κό λαό θεωρούνταν «η υγιεστέρα τάξις» και άρα «δεν ήτο δυνατόν 

παρά να στιγματίσουν τους μητραλοίας αρχικομμουνιστάς και να δια-

δηλώσουν την απόφασίν τους όπως, ιστάμενοι παρά το πλευρόν του 

Κράτους, συμβάλωσι δι’ όλων των των δυνάμεων εις την καταστολήν 

της εθνοκτόνου δράσεως».83 Έτσι, σύμφωνα με το έντυπο η αγροτική 

τάξη διεξήγαγε «επί των εθνικών επάλξεων σκληρόν αγώνα κατά της 

προδοτικής ανταρσίας μιας εσχάτης μειοψηφίας ξενοδούλων, κακή τη 

μοίρα Ελλήνων», οι οποίοι αγωνίζονταν να τους «απαθλιώσουν διά να 

τους έχουν εύκολην λείαν των σατανικών και αντεθνικών σκοπών 

των».84 Βλέπουμε εδώ πως έρχεται σε άμεση αντίθεση η οικονομική 

ανάπτυξη που προέβαλλε ότι επιδίωκε η τράπεζα με τους σκοπούς 

των κομμουνιστών. Ο ρόλος που επιδίωκε να παίξει η ΑΤΕ διακρίνε-

ται καλύτερα σε άρθρο του Δελτίου, στο οποίο σχολιάζεται η πυρπό-

ληση των αρχείων ορισμένων υποκαταστημάτων της από άντρες του 

ΔΣΕ:  

 

«Σύσσωμος ο αγροτικός πληθυσμός της χώρας, ο οποίος γνωρί-

ζει αρκετά καλά τους σκοπούς των εχθρών της Ελλάδος, απο-

δοκιμάζει τας ενεργείας ταύτας διότι η Αγροτική Τράπεζα είναι 

ο ουσιαστικός και πραγματικός συμπαραστάτης του εις τας δύ-

σκολας αυτά στιγμάς, είναι το ίδιο του το σπίτι και πάντοτε το 

προστατεύει».85  

 

Συνεπώς, το κράτος μέσω του ρόλου του ως παρόχου και διανομέα 

των βασικών καταναλωτικών και παραγωγικών αγαθών στην ύπαιθρο 

φαίνεται να επιδίδεται σε μια πρώιμη προσπάθεια «επανασυγκρότη-

σης», σύμφωνα με τα δικά του ιδεολογικά προτάγματα, του κατακερ-

ματισμένου πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά αγροτικού χώρου. Η 

πολιτική αυτή, της οποίας οι απαρχές εξετάστηκαν εδώ, θα εξελιχθεί 

πλήρως μέσα στην επόμενη δεκαετία με την επέκταση της ιατρικής 

 
83 «Οι αγρόται είναι η υγιεστέρα τάξις της πατρίδος μας» και «Εθνική Εκδήλωσις», 

Δελτίον Αγροτικής Τραπέζης 7 (Ιούνιος 1947): 2, 11. 
84 Κωνσταντίνος Βερροιόπουλος, «Θαρσείν Χρή», Δελτίον Αγροτικής Τραπέζης 13 

(Δεκέμβριος 1947): 3 και 17 (Απρίλιος 1948): 14. 
85 «Η σημασία της πυρπολήσεως των αρχείων της Τραπέζης», Δελτίον Αγροτικής 

Τραπέζης 13 (Δεκέμβριος 1947): 9. 
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περίθαλψης στους αγροτικούς πληθυσμούς το 1955 και με την ασφα-

λιστική κάλυψή τους από το 1961 και μετά. 

 

Συμπεράσματα 

 

Ο στόχος της μεταπολεμικής ανοικοδόμησης επιφύλασσε σημαντικές 

προκλήσεις για τα ευρωπαϊκά κράτη, τα οποία καλούνταν να συμμε-

τάσχουν ενεργά σε αυτήν τη διαδικασία. Στην ελληνική περίπτωση, η 

βασική συνιστώσα της εξωτερικής βοήθειας έως και το 1949 ήταν η 

εισαγωγή των απαραίτητων καταναλωτικών αγαθών για την εξασφά-

λιση της επιβίωσης του ελληνικού πληθυσμού και ιδιαίτερα του αγρο-

τικού, ο οποίος λόγω των δεινών που επισώρευσαν οι διαδοχικές πο-

λεμικές αναμετρήσεις ζούσε κάτω από άθλιες συνθήκες. Η αρχική προ-

σέγγιση του ζητήματος από το ελληνικό κράτος ήταν σε μεγάλο βαθμό 

εμπειρική και πρόχειρη στον σχεδιασμό της. Οι συγκρούσεις μεταξύ 

των εμπλεκόμενων φορέων, η διαφθορά, η επικάλυψη των οργάνων με 

κομματικά πελατειακά δίκτυα, οι διακρίσεις και οι σοβαρές ελλείψεις 

συνέθεταν τη γενική εικόνα. Με την έλευση των Αμερικανών, οι οποίοι 

κατά κανόνα δυσανασχετούσαν με την αδυναμία του ελληνικού κρατι-

κού μηχανισμού, θεωρήθηκε ως σημαντική προτεραιότητα η μεταρρύθ-

μιση του συστήματος. Οι αμερικανικές αποστολές, αποτελούμενες από 

τεχνοκράτες με συγκεκριμένες αντιλήψεις για τον ρόλο του κράτους, 

ήρθαν αμέσως σε συμφωνία με τους (επίσης τεχνοκράτες) αξιωμα-

τούχους της ΑΤΕ ως προς τον τρόπο αναδιοργάνωσης της διαδικασίας. 

Έτσι, προχώρησε ένας εξορθολογισμός του συστήματος βελτιώνοντας 

ως έναν βαθμό την αποτελεσματικότητά του.  

Ένα βασικό ζήτημα που προέκυψε από τη διερεύνηση του θέματος 

είναι η πολιτική χρήση της βοήθειας. Στα νέα ψυχροπολεμικά δεδο-

μένα μια απροκάλυπτη εργαλειοποίηση της βοήθειας αποδεικνυόταν 

ανεπαρκής για την ελληνική κυβέρνηση, εάν δεν ήθελε λόγω μιας εν-

δεχόμενης εσωτερικής κατάρρευσης να επικρατήσουν οι κομμουνι-

στές χωρίς να υπερισχύσουν στρατιωτικά. Αυτό ήταν που φοβούνταν 

περισσότερο οι Αμερικανοί, οι οποίοι (ή τουλάχιστον κάποιοι από αυ-

τούς) φαίνεται ότι είχαν κατανοήσει καλύτερα από τις ελληνικές κυ-

βερνήσεις την κοινωνική δυναμική της εμφύλιας σύγκρουσης. Έτσι, 

το κράτος έπρεπε μέσω των φορέων του να κερδίσει τη νομιμοποίησή 

του και στον «διαμφισβητούμενο» αγροτικό χώρο. Η δυναμική πα-



 

 

 

 

 

 

 

 
Ιωάννης Χάλκος  355 

ρουσία του μέσω του συστήματος διανομών και η σύνδεση της οικο-

νομικής ανάπτυξης με τη νομιμοφροσύνη των αγροτών αποτέλεσαν 

τα βασικά εργαλεία για την «επανασυγκρότηση» της κατακερματι-

σμένης και ακόμα διεκδικούμενης υπαίθρου.  

Το παραπάνω σύστημα όμως δεν πρέπει να θεωρηθεί κοινωνικό 

μέτρο κατά αναλογία με αυτά που λαμβάνονταν στις δυτικοευρωπαϊ-

κές χώρες την ίδια εποχή για την εξασφάλιση της κοινωνικής αρμονί-

ας. Η αντίδραση αυτή του ελληνικού κράτους στο επισιτιστικό πρό-

βλημα της χώρας ήταν πρωτίστως ένα οικονομικό παρεμβατικό μέτρο 

με πολιτικά αλλά και κοινωνικά χαρακτηριστικά. Με λίγα λόγια, ήταν 

το minimum που έπρεπε να κάνει για να αποφύγει την κοινωνική κα-

τάρρευση και το maximum που μπορούσε να κάνει με βάση τις δυνα-

τότητές του. Σε αυτήν τη διαδικασία δεν πρέπει να παραγνωριστεί και 

η συμβολή των αμερικανικών αποστολών, οι οποίες εκφράζοντας έ-

ναν συνδυασμό τεχνοκρατικού ορθολογισμού του New Deal και φι-

λελεύθερου ιδεαλισμού κατανόησαν τη σημασία της αποκατάστασης 

της εμπιστοσύνης των πολιτών στο κράτος.  

Διακινδυνεύοντας μια συνολική αποτίμηση, παρ’ όλες τις αδυναμί-

ες του και τις αντικειμενικές δυσκολίες που συνάντησε, το σύστημα 

σε γενικές γραμμές δούλεψε. Εξασφαλίστηκε ο επισιτισμός και η κά-

λυψη των αναγκών του πληθυσμού, μεγάλο μέρος του οποίου ήταν 

άποροι, ενώ η τελική μετάβαση από το παρεμβατικό αυτό μοντέλο σε 

ένα πιο φιλελευθεροποιημένο συντελέστηκε σχετικά ομαλά σε συν-

δυασμό με τα άλλα οικονομικά μέτρα που έλαβαν οι ελληνικές κυ-

βερνήσεις στις αρχές της δεκαετίας του 1950. Δεν θα ήταν όμως τελι-

κά αυτή η απάντηση στην ελληνική κρίση νομιμοποίησης. Αυτή θα 

ερχόταν λίγα χρόνια αργότερα και θα βασιζόταν στην ιδέα ότι η άνο-

δος του βιοτικού επιπέδου μέσα από την οικονομική ανάπτυξη και τη 

συμμετοχή της χώρας στους δυτικούς πολυμερείς θεσμούς θα μπο-

ρούσε να εξασφαλίσει την κοινωνική ισορροπία.  


