
Κωνσταντίνος Λαμπράκης 

Για το ΕΑΜ και τον μαυραγοριτισμό στην κατεχόμενη Αθήνα1  

 

Η αναφορά στην «Μαύρη Αγορά» την περίοδο της Κατοχής στην Ελλάδα τείνει να  

ταυτίζεται με την συνεργασία με τους κατακτητές. Ωστόσο, η συσχέτιση  αυτή δεν 

ήταν δεδομένη εξ’αρχής, αλλά κατακτήθηκε από την παρέμβαση του 

αντιστασιακού κινήματος. Στο πλαίσιο της διαπάλης του λόγου του ΕΑΜ με τον 

καθεστωτικό για την ιδεολογική ηγεμονία αναπτύχθηκαν διαφορετικές ηθικές 

και πολιτικές αντιλήψεις για το εμπόριο και τον επισιτισμό.  

  Σε πρώτο χρόνο, η καταγγελία του μαυραγοριτισμού επιχειρήθηκε να 

εργαλειοποιηθεί από τους κατακτητές και τους Έλληνες συνεργάτες τους, με 

σκοπό να εξυπηρετήσει τις πολιτικές τους σκοπιμότητες. Η σοβαρή επισιτιστική 

κρίση που εκδηλώθηκε από τις πρώτες μέρες της Κατοχής και οδήγησε στο 

φονικό λιμό του ’41-‘42 στην Αθήνα, αποδόθηκε στον Βρετανικό ναυτικό 

αποκλεισμό, στους «εγωιστές» που συσσώρευαν τρόφιμα και στους 

«ασυνείδητους κερδοσκόπους». Η ευθύνη της κρίσης διαχεόταν στο ίδιο το 

κοινωνικό σώμα, ενώ οι κατοχικές κυβερνήσεις, διαμέσου της επικοινωνιακής 

αξιοποίησης της δίωξης του παράνομου εμπορίου, επιχειρούσαν να 

υπερασπίσουν τον ρόλο τους αλλά και την επιλογή της συνεργασίας με το 

κατακτητή και να αποκτήσουν κοινωνικά ερείσματα, υποστηρίζοντας πως 

εξέφραζαν τα «συμφέροντα της ολότητας» του έθνους, το οποίο όφειλε να 

συσπειρωθεί γύρω από αυτές. Η «Μαύρη Αγορά» αποτέλεσε τον αποδιοπομπαίο 

τράγο, ενώ η συνθήκη της κατάκτησης υποβαθμιζόταν. Παράλληλα, ο 

κυβερνητικός λόγος πλειοδοτούσε σε ηθικο-πολιτικές παραινέσεις προς τις 

παραγωγικές τάξεις και τους εμπόρους, για την «σωτηρία του έθνους και της 

φυλής», ενώ η κατηγορία του μαυραγοριτισμού εξαπολυόταν προς τον εκάστοτε 

πολιτικό και κοινωνικό της αντίπαλο, μιας και ο μαυραγορίτης παρουσιαζόταν ως 

κατεξοχήν ανάλγητος «κερδομανής», χαμηλού κοινωνικού επίπεδου και 

ασυνείδητος. Αντίστοιχη ήταν και η ανταπόκριση των κατακτητών: η Μαύρη 

                                                           
1 Το άρθρο βασίζεται στο κείμενο εργασίας «Κέρδος, ηθική και συλλογική δράση: Η περίπτωση 
της Μαύρης Αγοράς στην κατεχόμενη Αθήνα (1941-1944)», που θα δημοσιευτεί το επόμενο 
διάστημα στην σελίδα του προγράμματος Ηθική & Οικονομία Ζητήματα ηθικής στον δημόσιο λόγο 
σχετικά με την αγορά και το κέρδος, Ελλάδα τέλος 19ου αιώνα – πρώτο μισό 20ού αιώνα 
https://moral-economy.ims.forth.gr/ 
 



Αγορά παρουσιάστηκε ως υπεύθυνη για την κατοχική πείνα αλλά και 

αξιοποιήθηκε για την προβολή της υπεροχής των κοινωνιών που έφτιαχναν ο 

φασισμός και ο ναζισμός. Μάλιστα, κατά την διάρκεια του λιμού στην Αθήνα, 

υπήρξαν και δημόσιες παραινέσεις προς τον ελληνικό λαό, από στελέχη του 

γερμανικού στρατού, να παραδειγματιστεί από τον γερμανικό, θέτοντας σε 

προτεραιότητα την παραγωγή έναντι του εμπορίου και το συλλογικό συμφέρον 

έναντι του ατομικού.   

  Αυτός ήταν ο καθεστωτικός λόγος, που το ΕΑΜ κλήθηκε να αντικρούσει. 

Εξάλλου, το επισιτιστικό ζήτημα αποτέλεσε όχι μόνο κεντρικό άξονα των 

διεκδικητικών αγώνων του ΕΑΜ στην πρωτεύουσα, αλλά και πεδίο εκκίνησης του 

αντιστασιακού αγώνα, εφόσον η πείνα ερμηνευόταν ως εργαλείο των 

κατακτητών. Στον αντίποδα του κυβερνητικού λόγου, το παράνομο εμπόριο 

παρουσιαζόταν ως συνέπεια της κατάκτησης, ενώ κομβικής σημασίας ήταν η 

διάκριση μεταξύ «μικρού» και «μεγάλου» μαυραγοριτισμού (με τον μεγάλο να 

θεωρείται ότι ήταν σε συμπαιγνία με τους κατακτητές). Στον Εαμικό λόγο, η 

κατάκτηση προκαλούσε τον πληθωρισμό, την ακρίβεια και τις ελλείψεις, 

συνθήκες που ο μεγαλομαυραγοριτισμός έσπευδε να εκμεταλλευτεί, έχοντας 

συγκεκριμένη ταξική ταυτότητα: ήταν οι «μεγαλοπλουτοκράτες», που 

συνέπρατταν με τις δωσίλογες κυβερνήσεις, θέτοντας τα «εγωιστικά 

συμφέροντα» τους πάνω από το έθνος. Συνεπώς, το ΕΑΜ ήταν ιδιαίτερα 

προσεκτικό στην απόδοση της ευθύνης για την ακρίβεια και τις ελλείψεις στην 

Αθήνα. Στα κεντρικά του κείμενα δεν καταλογιζόταν ευθύνες στο λιανικό εμπόριο 

και τους βιοτέχνες, αλλά στους «μεγαλοκαρχαρίες χονδρεμπόρους».  Ήταν 

συνεπής επιλογή σε σχέση με την στοχοθεσία του Εαμικού αντιστασιακού αγώνα, 

που προσέβλεπε στη συμμαχία των φτωχών και (φτωχοποιημένων) μεσαίων 

στρωμάτων και την ανανοηματοδότηση της έννοιας του «έθνους», ως λαϊκής και 

αγωνιζόμενης οντότητας ενάντια στην «εθνοπροδοτική» συνεργασία και τις 

συνεργαζόμενες ελίτ.  

  Η δραστηριότητα του ΕΑΜ στην Αθήνα για τον επισιτισμό και την 

ακρίβεια προσανατολιζόταν στο «λαϊκό έλεγχο» των συσσιτίων, στην ίδρυση 

προμηθευτικών συνεταιρισμών κατά συνοικία για την προστασία από την Μαύρη 

Αγορά και την διεκδίκηση παροχών σε είδος από τις κρατικές αρχές και τους 

εργοδότες. Το ρεπερτόριο δράσης περιλάβανε απεργίες και στάσεις εργασίας, 



μαζικές παραστάσεις στις αρμόδιες αρχές αλλά και την συμμετοχή των μελών του 

ΕΑΜ στην διαχείριση των συσσιτίων και τους προμηθευτικούς συνεταιρισμούς. 

Επιπλέον, το φθινόπωρο του 1943, όταν υπήρξε νέα όξυνση της επισιτιστικής 

κρίσης στην Αθήνα, οι (ισχυρές πλέον) οργανώσεις του ΕΑΜ προχώρησαν στο 

άνοιγμα των αποθηκών τροφίμων και την διανομή τους σε τιμές διατίμησης. Σε 

αυτήν την συγκυρία, ο γερμανικός στρατός προχώρησε στο δημόσιο 

απαγχονισμό δύο εμπόρων στην Αθήνα, τον Οκτώβρη του 1943, με την κατηγορία 

της κερδοσκοπίας στα τρόφιμα, σε μια προσπάθεια ανάκτησης της ηγεμονίας.

  

  Τόσο ο λόγος των κυβερνήσεων συνεργασίας όσο και του ΕΑΜ είχε 

αναφορές στην ηθική διάσταση των εμπορικών συναλλαγών. Ωστόσο, η επίκληση 

της ηθικής αρθρωνόταν σε διαφορετικό ιδεολογικό πλαίσιο και με διαφορετικά 

επίδικα στους δύο αντίπαλους πόλους. Για τον δωσιλογισμό, εξυπηρετούσε την 

δικαιολόγηση της επιλογής της συνεργασίας, από την σκοπιά ενός συντηρητικού 

πατερναλισμού με κορπορατιστικές αναφορές: Ήταν αναγκαία η ύπαρξη της 

κυβέρνησης (έστω και συνεργαζόμενης με τον κατακτητή) για την διασφάλιση 

της κοινωνικής συνοχής, διαμέσου της συνεργασίας των τάξεων, εφόσον 

εξέφραζε τα συμφέροντα της «ολότητας» έναντι των επιμέρους. Για το ΕΑΜ, η 

αναφορά σε ηθικές αξίες υπηρετούσε την «πολιτισμική δύναμη» του 

αντιστασιακού κινήματος, την ενίσχυση της συλλογικής διεκδικητικής δράσης 

και αναφερόταν στο μοντέλο του οικονομικού παρεμβατισμού για την «ευημερία 

του λαού» με ένα «λογικό κέρδος» για τους εμπόρους. Η θέση αυτή απηχούσε, 

εκτός των άλλων, ανάλογες παραδοχές στο στρατόπεδο των Συμμάχων, οι οποίες 

στη συνέχεια συνέβαλλαν στην μεταπολεμική οικοδόμηση του «κράτους 

ευημερίας» στην Βόρεια Ευρώπη.  

 


