
ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ΕΑΜ ΕΛΑΣ 



εμείς, τα Ελληνόπουλα,. 

άντρες, γυναίκες και παιδιά, βγήκαμε αντάρτες 

ΚΑΙ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΜΕ 
Ε Ν Ο Π Λ Α Τ Μ Η Μ Α Τ Α Τ Ο Υ 



Το θέρος του 1 9 4 1 η Γερμανία με την επίθεση κατά της Σοβιετικής Ένωσης είχε 
φθάσει στο απόγειο της στρατιωτικής της δύναμης. Η Ευρώπη δεν είχε ακόμη 
συνέλθει από την πρώτη της έκπληξη. 
Μετά από το κουρέλιασμα της Σβάστιγγας στις 3 1 Μαΐου 1 9 4 1 στον Ιερό Βράχο 
της Ακρόπολης από το Μανώλη Γλέζο και το Λάκη Σιάντα, ήρθε να προστεθεί στο 
Εορτολόγιο των ηρωικών πράξεων και το σαμποτάζ των σεμνών πατριωτών της 
Καρυάς. 
Στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου 1 9 4 1 ο Κων. Λιόντας επιστρέφοντας από τη 
γενέτειρα του, το Λιτόχωρο έφερε μια προκήρυξη του «Μακεδονοθρακικού 
Γραφείου», που καλούσε τον ελληνικό λαό να ξεσηκωθεί εναντίον του φασισμού 
με επιθέσεις, σαμποτάζ και ανατινάξεις αποθηκών, γεφυρών και αμαξοστασίων. 
Την προκήρυξη ο Λιόντας την παρέδωσε στον Υπεύθυνο της Κ.Ο. Καρυάς, Ηλία 
Παπαιωάννου του Αθανασίου, ο οποίος κάλεσε σε σύσκεψη στο μύλο του 
«Μαραγκού» τον Γιώργο Μαραγκό του Ιωάννου, τον Ιωάννη Παπαιωάννου του Θε-
οδώρ'ου,τον (Διονύση Τρίχα του Δημητρίου, τον Δημ. Οικονομίδη του Δημοσθένη, 
τον Δημ. Σαμαρά του Γεωργίου κα| το Νικ. Κατσαβό του Ιωάννου. 
Πάρθηκε η απόφαση να δοθεί το χτύπημα στα «Πλατανούλια» της Σκοτίνας. 

Η εντολή δόθηκε στον Ιωάννη Παπαιωάννου, στον Δημ. Σαμαρά και στον Διονύ
ση Τρίχα. Στον Γιώργο Χαλκιά ανέθεσαν ως σιδερά να κάνει δύο κλειδιά για ξεβί -
δωμα των γραμμών. 
Στις 2 0 Ιουλίου οι τρεις της ομάδας έφθασαν στον αντικειμενικό τους σκοπό. 
Επειδή αφενός δε διέθεταν πείρα και αφετέρου δεν είχαν τα κατάλληλα εργαλεία, 
κατόρθωσαν να αφαιρέσουν μόνο 1 0 βίδες από τις σιδηροδρομικές γραμμές. 
Ανακάλυψαν όμως κάποια συντρίμμια από ανατιναγμένα τανκς και αυτοκίνητα, 
που τα σφήνωσαν στα κενά της γέφυρας. Τη νύχτα πέρασε η Γερμανική 
αμαξοστοιχία, από την οποία εκτροχιάστηκαν 2 βαγόνια. Η συγκοινωνία 
καθυστέρησε επί 2 4 ώρες. 
Η πράξη αυτή, όσο κι αν χαρακτηριστεί μικρή, δεν παύει να θεωρείται μια από τις 
πρώτες ενέργειες αντίστασης στην υποδουλωμένη Ευρώπη και ένα Προσκλητήριο 
για γενική εξέγερση. 

4. 

Δημήτριος Δημοσθ. Οικονομίδης. Δραστήριο μέλος 
του I C K E Έλαβε μέρος στην οργάνωση του 
σαμποτάζ Σκοτίνας, Στη συνέχεια ως καλλιτέχνης 
είχε ενεργό δράση στο πολιτιστικό μέρος της 
αντίστασης, Εντάχτηκε από τους πρώτους αντάρτες 
στον ΕΛΑΣ. 

Επιμέλεια 

ΡΙΖΑΚΗ" ΝΙΚ 



Α υ τ ά τ α παληκάρια κ ά ν α ν 

την πρώτη αντίσταση 
- • Β 

κατά των Γερμανών κατακτητών 

Άνθρωπε μου μάθε να ζεις. 
Η ζωή είναι όμορφη 
αλλά σε όποιον ζει και το ξέρει. 

Νίκος Ριζάκης 

«γ,,,νιπτές κοιι αντιστάθηκαν για το καλή των ανθρώπου, γιο το καλό της 

I Ιατρίδας Ήταν σχεδόν οι πρώτοι μετά π|ν υποστολή της Γερμανικής 

σημαίας από t o Γλέζο και Σιάντα. 

Ο Γεώργιος Γιάννη Μαραγκός ήταν από τα πρώτα 
[Ιστορικά μέλη του Κ.Κ.Ε Καρυάς. Σε όλη του την 
'ΐ&ΰρεία έκανε τρόπο ζωής το νόμο της ιδεολογίας 

Έλαβε μέρος στην οργάνωση του σαμποτάζ 
ΣΚΟ.ΙΪνφς το 1 9 4 1 και στη συνέχεια στην οργάνωση 
της αντίστασης του Ε.Α.Μ.-Ε.Λ.Α.Σ. Ο Γεώργιος 
Μαραγκός ήταν πάντα το φωτεινό αστέρι 

της Αντίστασης. 



Δημήτριος Γεωργ.Σαμαράς. Από τους πουΥτους που 
πήρε μέρος στην αντίσταση Συμμετείχε στο 
σαμποτάζ με την ομάδα Καρυωτών στην επιχείρηση 
Σκοτίνας. Μετά εντάχτηκε αντάρτης στα ένοπλα 
τάγματα του ΕΛΑΣ. 

Διονύσης Τρίχας. Παλαιό και δραστήριο μέλος του 
ΚΚΕ. Συμμετείχε στην ομάδα Καρυιυτών-σαμποτέρ 
στην επιχείρηση Σκοτίνας και μετά εντάχτηκε στα 
ένοπλα τμήματα του Ε Α ΑΣ. 

Ηλίας Παπαιωάννου. Από τα πρώτα μέλη των 
Καρυωτών που εντάχτηκαν στο ΚΚΕ. Υπήρξε 
γραμματέας του κόμματος για αρκετό χρονικό 
διάστημα. Συμμετείχε στην οργάνωση του 
σαμποτό-ζ Σκοτίνας και στην συνέχεια στην 

Αθανάσιος Ν.Γκούρος. Πήρε μέρος στην αντίσταση 
στο σαμποτάζ Σκοτίνας με την ομάδα των 
Καρυωτών. Ήταν δραστήριο μέλος του ΚΚΕ και 
από τους πρώτους που εντάχτηκαν στον ΕΛΑΣ και 
στο Α στρατό. 



Πάννης βεοδ. Παπαιωάννου. Συμμετείχε από τους 
πρώτους στην ομάδα των Καρυωτών ως σαμποτερ 

α τ η ν επιχείρηση της Σκοτίνας κα, στη συν^ , , α 
εντάχτηκε από τους πρώτους αντάρτες στον ΕΛΑΣ. 
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Νίκος Γιάννη Κατσαβός. Παλαιό και δραστήριο 
μέλος του ΚΚΕ. Έλαβε μέρος στην οργάνωση του 
σαμποτάζ Σκοτίνας με. την ομάδα των Καρυωτών 
και στη συνέχεια εντάχτηκε αντάρτης στον Ε Λ Α -
και στο Α στρατό. 

τραγούδια που χιλιοτραγούδησε όλη η επαναστατημένη Ελλάδα: 

Η Φ Ω Ν Η Τ Ω Ν Α Ν Τ Α Ρ Τ Ω Ν 

Έλληνες ακολουθήστε, 

των ανταρτών τη φωνή 

τι ωφελείστε να ζείτε, 

μεο' τη σκλαβιά την πικρή 

Πάψτε να προσκυνάτε, 

του φασισμού τη σκλαβιά 

Έλληνες επαναστάτες, 

διώξτε αυτά τα σκυλιά 

1 Ιτανε που ρούφηξαν αίμα, 

1 1 1 1 1 . . . ν ι ) ) ι ρ ' ΐ ι ι ν ανδρών 

/ j f i i v i i n , όίΐλο Ι " Μ" Ι ' " . 

[ | | ( | • ι ι ι | ΐ Ι ι π ι , φρυΐ ι ι ' ιν 

Οποιος θέλει να τρώει, 

τίμιο ψωμί για να ζει 

ας μας σταθεί εις το πλάι, 

ν' αγωνισθούμε μαζί 

Στον κάμπο βροντά το κανόνι, 

και στα βουνά κεραυνοί 

τ'αντάρτικο κίνημα φουντώνει, 

νέα ζωή προχωρεί 



Λαέ Σκλαβωιιένε 

Λαέ σκλαβωμένε Λαέ βασανισμένε 

της λευτεριάς καμπάνα 

χτυπάει να σηκωθούν 

κι' όλοι οι σκλαβωμένοι ν' αναστηθούν 

Εργάτες αγρότες όλου του κόσμου 

της Λευτεριάς και της δουλειάς 

μαζί να ενωθούμε μαζί όλοι μαζί 

να διώξουμε τον ξένο κατακτητή 

Χτυπάτε τους φασίστες 

ξένους και ντόπιους φασίστες 

η αδικιά να λείψει απ" το κόσμο να χαθεί 

να ζούμε μια χαρούμενη ζωή 

Αντάρτες Επονίτες 

Τσακιστέ τα δεσμά της σκλαβιάς 

της Λευτεριάς καμπάνα χτυπάει να σηκωθο 

κι' όλοι οι σκλαβωμένοι ν' αναστηθούν 

Και τότε πια ενωμένοι 

ξεσκλαβωμένοι απ' το φασισμό 

στα σπίτια μας θα πάμε μαζί όλοι μαζί 

αφού δεν θα 'χουμε πλέον κατακτητή. 

ΤΟ ΤΡΛΓΟΥΛΙ ΤΟΥ A P H ΠΗΛΟΥΧΙΩΤΗ 

Ι ί αρ ιά στενάζουν τα β ο υ ν ά 

κι' ο ήλιος σκοτεινιάζει 

το δόλιο το μικρό χ ω ρ ι ό 

και κείνο ανταριάζει 

Λαμποκοπούν χρυσά(σπαθιά 

πέφτουν ντουφέκια ανάρια 

ο Αρης κάνει πόλεμο 

μ' αντάρτες παλικάρια 

Έλα βρε άπιστε Ιταλέ 

κορόιδο Μουσολίνι 

να μετρηθούμε εδώ μ α ζ ί 

να δεις το τι θα γίνει 

Λι ν ί χι ι., γέρους κι ο ρ φ α ν ά 

* • 11111 ρα y i u V I I ο φ ά ζ ι ις 

M i p i t i i l i i ν ι ρ ο η α λ ά 

χωριά να κάψι κ, 

I Ιαπάδες για v u τυραννάς 

στη μέση στο παζάρι 

έχεις μπροστά σου σήμερα 

τον Καπετάνιο ΑΡΗ 

Που γρήγορα σαν τον αετό 

σαν το γοργό τ ' αγέρι 

φασίστες έσφαξε πολλούς 

με δίκοπο μαχαίρι. 



ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΦΤΕΡΟΥΓΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΤΑΡ
ΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ 

Οι κσταδιωκόμενοι" απ' τους Ιταλούς κομμουνι
στές της Τσαριτσάνης γίνονται ο πυρήνας και η 
μαγιά των πρώτων ανταρτικών δυνάμεων. -

Το Μάη 1 9 4 2 στο Κουκούλι της Ντιάβας συγκροτήθηκε η πρώτη 

ονταρτοομάδα που αποτελούνταν από τον Νίκο Ξυνό, Λευτέρη 

Παπαστέριο, Ξενοφώντα Παπανικολάου, Κώστα Κηπουρό, Μήτσο Πάπα, 

Αντώνη Καραμήτσο και Βασίλη Οικονόμου. Κατά τον ίδιο μήνα το 1 9 4 2 

δεύτερη συνάντηση στο Μητσιούνη Ελασσόνας πλαισιωμένη και από 

άλλους πατριώτες. Η οργάνωση Ελασσόνας τους εφοδίασε με 

στρατιωτικές στολές και όπλα. Εκείνο το βράδυ ντύθηκαν και οπλίσιηκαν 

οι Θωμάς Καψάλης, Νίκος Μπατέκος, Θανάσης Μάνικας κατ Θανάσης 

Χήρας. Έτσι ο δρόμος της εθνικής αντίστασης του Λαού άρχισε. 

6 . ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΟΥ 

Είμαστε μείς Ελλάδα τα παιδιά σο:· 
συγκεντρωμένα πάνω στα βουνά 
και για σένα και για τη λευτεριά σου 
θ' αγωνισθούμε όλοι με χαρά. 
Δεν μας τρομάζουν των Γερμανών τα βόλια 
των φασιστών τα άδοξα σπαθιά 
τόχουμε γράψει βαθειά μέσ την καρδιά μας 
Θάνατος! Θάνατος! στο Φασισμό 

Είμαστε μεις αντάρτες λεοντάρια 
που πολεμάμε για ίδιο σκοπό 
κι' έτσι μια μέρα όλοι μαζί θα πούμε 
Θάνατος! Θάνατος! στο Φασισμό. 

Έχουμε αρχηγούς παλικάρια, 
που πολεμάνε μαζί μας σα θεριά 
κι' έτσι μια μέρα όλοι μαζί θα πούμε 
ΟπνπτηΗ Ωπυπτποί ή Ελευθεοιά. 

Μαύρα Κοράκια με νύχια γαμψά 

- Μαύρα κοράκια με νύχια γαμψά 
ρίχτηκαν πάνω στην εργατιά 
άγρια κρα'ζουν και κρέας ζητάν, 
το Δημητρώφ στην κρεμάλα να παν, 

-Το Ντάνεφ και Πωπώφ, τον Τέλμαν κι άλλους 
αντιφασίστες αρχηγούς 
και στην Καντώνα χιλιάδες σφάζουν 
προλεταρίους ηρωικούς. 

- Γίγας στους γίγαντες ο Δημητρώφ 
βράχος γρανίτινος στέκει εμπρός, 
τους δικαστές μαστιγώνει σκληρά 
τους Γκαίριγκ, Χίτλερ ποδοπατά. 

- Και μπρος στο θάνατο, με τόλμη, θάρρος, 
έγινες συ κατήγορος 
των δολοφόνων, των σταχτοχρώμων 
και των χιτλερικών ορδών. 

Ήρωες τέτοιοι μπορούν μοναχά 
να βγούνε μέσ' απ' την εργατιά, 
δοκιμασμένοι στην πάλη σκληρά 
κρατάς εσύ τη σημαία ψηλά, 

της τρίτης διεθνούς, του Λένιν, Στάλιν 
κι έδειξες σ' όλους Δημητρώφ 
τους προλετάριους της οικουμένης 
το δρόμο για τη λευτεριά. 

Εργάτες, αγρότες, αντάρτες εμπρός, 
προτάξτε τα στήθη σας στο φασισμό. 
Ψηλά τη γροθιά σας και μπρος με ορμή 
στην πάλη, στο κόμμα που σας προσκαλεί. 

Και μια που σώσαμε το Γιώργη Δημητρώφ, 
τον Τέλμαν, Ντάνεφ και Πωπώφ, 
εμπρός να ρίξουμε και να συντρίψουμε 
τον αιμοβόρο φασισμό. 



Λαέ σκλαβωμένε 

Λαέ σκλαβωμένε, λαέ βασανισμένε, 
Της λευτεριάς τ ' αγέρι, 
φυσάει, εμπρός, εμπρός 
κι όλοι μαζί ας πούμε: Εμπρός, εμπρός. 

Εργάτες, αγρότες όλου του κόσμου, 
της λευτεριάς και της δουλειάς, 
μαζί, να ενωθούμε μαζί, όλοι μαζί 
να διώξουμε το μαύρο καταχτητή. 

Χτυπάτε τους φασίστες, 
ξένους και ντόπιους φασίστες, 
η αδικία να λείψει, απ' τον κόσμο να χαθεί, 
να ζούμε μια χαρούμενη ζωή. 

Αντάρτες, Επονίτες, 
τσακιστέ τα δεσμά της σκλαβιάς, 
της λευτεριάς καμπάνα χτυπάει να σηκωθούν 
κι όλοι οι σκλαβωμένοι να λευτερωθούν. 

Και τότε πια ευτυχισμένοι, 
ξεσκλαβωμένοι απ' το φασισμό, 
στα σπίτια μας θα πάμε, μαζί, όλοι μαζί, 
αφού δεν θάχουμε πλέον καταχτητή. 

ΑΠΟΨΕ ΘΑ ΠΛΑΓΙΑΣΟΥΜΕ 
—Απόψε θα πλαγιάσουμε 
σε μαλακό χορτάρι 
θα δώσει και θα πάρει 
το γλέντι μας παιδιά. 

- Η αγάπη θέλει φίλημα 
κι ο πόλεμος τραγούδια 
στην κεφαλή λουλούδια 
και φλόγα στην καρδιά. 

Λι; έρθει ο Χάρος για να ιδεί 
μι ιι κορμιά 0 ( ΐ μιιλέξει 
ας έρθει κι ας διαλέξει 
πριν μπει στη μαύρη γη. 

- Εμπρός μη χάνουμε καιρό 
κι ας μπούμε αράδα αράδα 
Ελλάδα μας, Ελλάδα 
αστέρι τ ' ουρανού. 



Απ' τα τραγούδια μας που χιλιοαγαπήθηκαν 
και χιλιοτραγουδηθηκαν 

9. ΓΕΙΑ ΧΑΡΑ ΣΟΥ ΣΤΡΑΤΕ ΤΟΥ ΕΛΑΣ 
(Προχωρείς σε σωρούς ερειπίων) 

1 .Προχωρείς σε σωρούς ερειπίων 
και σε μαύρης σκλαβιάς σκοτεινιά 
και δαμάστρα να γίνεις θηρίων 
ξεπετιέσαι Ελλήνων γενιά 

2 . Και ψυχών πανοπλίες μοιράζεις 
στα πιστά της Ελλάδας παιδιά 
και πανέμορφη τότε αρπάζεις 
όπλα κάθε λογής με καρδιά. 

3 . Και τα δίνεις στους άξιους γιους σου 
και προβαίνεις και κόσμο χαλάς 
και με λύσσα κτυπάς τους εχτρούς σου 
με το νέο στρατό του ΕΛΑΣ. 

4 . Γειά χαρά σου λεβέντρα γενιά μας 
γειά χαρά σου στρατέ του ΕΛΑΣ 
φως να φέρετε στη σκοτεινιά μας 
από σας περιμένει η Ελλάς. 

5 . Λευτεριάς να αδράξετε δάδα 
να φωτίσει τη μαύρη μας γη 
και μιας νέας ζωής στην Ελλάδα 
ν' αναβλήσει καθάρια πηγή. 

6 . Τότε δάφνης κλωνάρια θα στρώσει 
δοξασμένη από σας η Ελλάς 
και τον άθλο σας θα στεφανώσει 
τιμημένα παιδιά του ΕΛΑΣ. 

1 0 . ΠΑΙΔΙΑ ΣΗΚΩΘΕΙΤΕ ΝΑ ΒΓΟΥΜΕ 
ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ 

1 . Παιδιά σηκωθείτε να βγούμε στους δρόμους 
γυναίκες και άνδρες με όπλα στους ώμους 
στο τίμιο λάβαρο πάντα πιστοί 
στη σάλπιγγα πλάϊ που μας προσκαλεί. 

2 . Παντού οι εργάτες, αγρότες ξυπνάνε 
κι' εκδίκηση μ' αίμα στο αίμα ζητάνε 
για κείνους που πέσαν, για κείνους που ζούν 
το αίμα θυμάτων που πάντα θρηνούν. 

3 . Βελούχι και Γκιώνα βουνά τιμημένα 
και δρόμοι της Αθήνας που βάφτηκαν μ' αίμα 
μας δίνουνε θάρρος, μας στέλνουν κραυγές 
εμπρός επαναστάτες για νίκες λαμπρές. 

4 . Ξυπνάνε οι σκλάβοι κι' εκδίκηση μ' αίμα 
στο αίμα ζητάνε, νικώντας το ψέμα 
τυράννους και βίες, δεσμά ταπεινά 
συντρίβουν στη νέα ζωή π' αρχινά 

5 . Η Λάβα φουσκώνει, απλώνει, θεριεύει 
γκρεμίζει συθέμελα θρόνους και χλεύη, 
σκληρά χτυπημένοι οι μαύροι εχθροί 
λυγίζουν και πέφτουν συντρίμια στη γή. 
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ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΗ 

Γράφω τα χίλια βάσανα 

τόσων και τόσων χρόνων 

αφότου επικράτησε 

η κλίκα εθνικοφρόνων 

Θυμάμαι τους κατατρεγμούς 

μας σκότωναν στα ίσια 

άλλους μας σπρώχναν στα βουνά 

άλλους στα ξερονήσια. 

Μας είχαν σε εξευτελισμούς, 

βασανισμούς, πιέσεις 

κι αυτοί κερδοσκοπούσανε 

πιάναν μεγάλες θέσεις. 

Ύστερα σεμινάρια 

ένα απάνω στ' άλλο 

συνέχεια μας κάνανε 

την πλύση εγκεφάλου. 

1 11 

Χρόνια μας πιπιλίζανε 

με δόλο κι αγιοσύνη 

πως φρόνημα του Έλληνα 

ειν' η εθνικοφροσύνη. 

Τ' ακούγαμε στον άμβωνα, 

μιλούσαν στα σχολεία, 

στα μέσα ενημέρωσης, 

στον τόπο, στα βιβλία. 

Είδα το πόσο ύπουλα 

με πόση υποκρισία 

το Αέγαν πως προσφέρουνε 

O T O V τόπο υπηρεσία. 

Τώρα ο κόσμος γνώρισε 

όλες τις φλυαρίες 

το ξέρει πως προσφέρανε 

μόνο δικτατορίες. 

Ρ Ι Ζ Α Κ Η Σ Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ Δ 



ΑΠ' ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΜΑΣ ΠΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑ
ΠΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΧΙΛΙΟΤΡΑΓΟΥΔΗΘΗΚΑΝ 

ΕΜΠΡΟΣ ΕΠΟΝΙΤΕΣ 

-Εμπρός ΕΠΟΝΙΤΕΣ αδέρφια και πάλι 
πάμε και γοργά προβάλλει η αυγή 
να δείξουμε πρέπει μ' ατέλειωτη πάλη 
πως θέλουμε μεις μια λεύτερη ζωή. 

—Τα νιάτα μας, νιάτα χρυσά 
κι ανθισμένα 
βαδίζουνε μπρος με βήμα γοργό, 
Κι αν είναι με πίκρες στο μόχθο θρεμμένα 
το γέλιο σκορπάν τριγύρω τ ' αγνό. 

— Πρωτοπόροι στον Αγώνα, 
με της νιότης τον παλμό 
και τον τόνο στις γιορτές μας 
δίνουμε το χαρωπό. 

— Κατακτάμε τη ζωή μας 
διώχνοντας το φασισμό 
πρώτη είν' η φάλαγγα η δική μας 
ατσαλένια η ΕΠΟΝ! ΕΠΟΝ! 

ΑΠΑΝΩ ΣΤΑ ΨΗΛΑ ΒΟΥΝΑ 
(Καλαματιανός στο ρυθμό της Σαμιώτισας) 

-Απάνω στα ψηλά βουνά 
αντάρτες ΕΠΟΝίτες 
παλεύουν για τη λευτεριά, Ελλάδα μας, 
χτυπώντας τους φασίστες. 
Ω! Ελλάδα μας γλυκεία, πόσο σ' αγαπώ πιστά. 

-Της νειας γενιάς είμαστε μεις 
το πιο κρυφό καμάρι 
π' ανοίξαμε το δρόμο μας Ελλάδα μας, 
στις 2 3 Φλεβάρη. 
Ω! Ελλάδα μας γλυκεία, πόσο σ' αγαπώ πιστά. 

-Χέρι με χέρι στη φωτιά 
κι όλοι μας ενωμένοι 
κάτω ο φασισμός παιδιά, Ελλάδα μας, 
η νίκη μας προσμένει. 
Ω! Ελλάδα μας γλυκεία, πόσο σ' αγαπώ πιστά. 

- Πρωτοπορεία του λαού 
για μια ζωή καινούργια 
δίχως πολέμους και σφαγές, Ελλάδα μας, 
Ειρήνη και τραγούδια. 
Αχ! Ελλάδα μας γλυκεία, Δημοκρατία Λαϊκιά. 



Κάλαντα του 1 9 4 4 

Πάει ο παλιός ο χρόνος 
κι ας γιορτάσουμε παιδιά, 
ήρθε ο νέος με ελπίδες 
και με πίστη στην καρδιά. 

R : Καλή χρονιά, καλή χρονιά, 
μ' ελπίδες και με πίστη στην καρδιά. 

Σπέρνουν την τρομοκρατία, 
μαύρη αντίδραση κι οχτρός, 
νιάτα και λαός ολόρθοι, 
τους χτυπάν και παν εμπρός. 

R : Καλή χρονιά, καλή χρονιά, 
πελέκι στον προδότη τον εθνοφονιά. 

Πάει ο παλιός ο χρόνος 
με την πείνα, τη σκλαβιά, 
ήρθε ο νέος που θα φέρει 
τη διπλή τη λευτεριά. 

R : Καλή χρονιά, καλή χρονιά, 
ενότητα, αγώνας, λευτεριά. 

Όλους ο ΕΛΑΣ μας κράζει, 
που τον δέρνει η χειμωνιά 
μάλλινα κι αρβύλες στείλτε 
τ' όλο να κρατά γερά. 

R : Καλή χρονιά, καλή χρονιά, 
εμπρός για του ΕΛΑΣ τη ζεστασιά. 

Της νέας γενιάς είμαστε μεις (Συρτός) 

— Επάνω στα ωηλά βουνά 
Αντάρτες ΕΠΟΝΙΤΕΣ 
παλεύουν για τη λευτεριά, Ελλάδα μας, 
κτυπώντας τους φασίστες 

Ρ ε φ ρ α ί ν : 
Ω! Ελλάδα μας γλυκεία, Δημοκρατία Λαϊκιά 
Ω! Ελλάδα μας γλυκεία, Δημοκρατία Λαϊκιά. 

—Της νιας γενιάς είμαστε μεις 
το πιο κρυφό καμάρι 
Χαράξαμε το δρόμο μας, Ελλάδα μας 
στις 2 3 Φλεβάρη. 

Ρ ε φ ρ α ί ν : 
Ω! Ελάδα μας γλυκεία κλπ. 

—Χέρι με χέρι στη δουλειά 
κι όλοι μας ενωμένοι, 
κάτω ο φασισμός παιδιά, Ελλάδα μας, 
η ΝΙΚΗ μας προσμένει. 

Ρ ε φ ρ α ί ν : 
ΩΙ Ελλάδα μας γλυκεία κλπ. 



ΕΜΠΡΟΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ 
(Ο φασισμός δουλώνει την Πατρίδα) 

- Ο φασισμός δουλώνει την Πατρίδα 
την υποβάλλει σ' εξευτελισμούς 
σε καταδίκες και σε εκτελέσεις 
σε πείνα, γύμνια και κατατρεγμούς. 

- Με θάρρος εμπρός στον Αγώνα 
βαδίστε για τη Λευτεριά 
χτυπάτε, συντρίψτε και δώστε 
στο σκλάβο λαό Λευτεριά. 

-Πόλεις, χωριά δουλεύουμε με πίστη 
οργανωμένα από το ΕΑΜ 
και ο ΕΛΑΣ εγγύηση μας δίνει 
πως θα νικήσουμε τελειωτικά. 

- Τ ' αντάρτικο μας κίνημα φουντώνει 
μέσ' στις Ελληνικές Βουνοκορφές 
κι ο τίμιος αγώνας γιγαντώνει 
κι ελπίδες λευτεριά είναι πολλές. 

Τι έχουν τα ματάκια σου 

—Τι έχουν τα ματάκια σου και είναι δακρυσμένα; 
ο φασισμός ε σκέπασε τη χώρα μας μιο μέρα 

Ρ ε φ ρ α ί ν : 

Αχ! Πατρίδα μας γλυκεία, τη χώρα μας μια μέρα, 
Αχ! Πατρίδα μας γλυκεία, αχ! πόσο σ' αγαπώ πιστά. 

- Τ η χώρα μας αρχίσανε να τη λεηλατούνε 
άντρες, γυναίκες και παιδιά, όλους να μας κτυπούνε 

Ρ ε φ ρ α ί ν : 

Αχ! Πατρίδα μας γλυκεία, όλους να μας κτυπούνε 
Αχ! Πατρίδα μας γλυκεία, αχ! πόσο σ' αγαπώ πιστά. 

— Μα τ ο κακό δε βάσταξε και ξέσπασε μια μέρα 
εμείς, τα Ελληνόπουλα, σηκώσαμε παντιέρα 

Λχ! Πατρίδα μας γλυκεία, σηκώσαμε παντιέρα 
Λχ! I Ιατρίδα μας γλυκεία, αχ! πόσο σ' αγαπώ πιστά. 

- Α φ ή ν ω για οτις όμορφες, σ' όλες τις μαυρομάτες 
εμείς τα Ελληνόπουλα, βγήκαμε αντάρτες 

Ρ ε φ ρ α ί ν : 

Αχ! Πατρίδα μας γλυκεία, εβγήκαμε αντάρτες 
Αχ! Πατρίδα μας γλυκεία, αχ! πόσο σ' αγαπώ πιστά. 

— ΕΑΜ, ΕΛΑΣ, ΕΠΟΝ μαζί, όλοι ας ενωθούμε 
το φασισμό να διώξουμε κι' ελεύθεροι να ζούμε. 

Αχ! Πατρίδα μας γλυκεία, κι ελεύθεροι να ζούμε 
Αχ! Πατρίδα μας γλυκεία, αχ! πόσο σ' αγαπώ πιστά. 

— Το Φασισμό να διώξουμε, Χίτλερ και Μουσουλίνι, 
στη χώρα μας να φέρουμε παντοτεινή ΕΙΡΗΝΗ. 

Αχ! Πατρίδα μας γλυκεία, παντοτεινή ΕΙΡΗΝΗ 
Αχ! Πατρίδα μας γλυκεία, αχ! πόσο σ' αγαπώ πιστά. 



I,t, 

ΒΡΟΝΤΑΕΙ Ο ΟΛΥΜΠΟΣ 

Βροντάει ο Όλυμπος αστράφτ' η Γκιώνα 

μουγκρίζουν τ ' Αγραφα σειέτ' η στεριά 

στ' άρματα στ' άρματα εμπρός στον αγώνα 

για τη χιλιάκριβη τΐ] Λευτεριά 

Ξαναζωντάνεψε τ ' αρματολίκι 

τα μπράτσα σίδερα φλόγα η ψυχή 

λουφάζουν έντρομοι οι ξένοι λύκοι 

στην εκδικήτρα μας αντρίκεια ορμή (δις) 

Ο Γοργοπόταμος στην Αλαμάνα 

στέλνει περήφανο χαιρετισμό 

μιας ανάστασης νέας χτυπά καμπάνα 

φέρνουν τα όπλα μας το λυτρωμό 

Σπάμε την άτιμη την αλυσίδα 

που μας εβάραινε θανατερά 

θέλουμε ελεύθερη εμείς πατρίδα 

και πανανθρώπινη τη Λευτεριά 

Z T H J y f N I I M H ΤΩΝ ΘΥΜΛΊΏΝ 

Επέσατε θύματα αδέρφια εσείς 

σε άνιση μάχη κι' αγώνα 

ζωή λευτεριά και τιμή του Λαού 

γυρεύοντας βρήκατε μνήμα 

Μέσα σε υγρές σκοτεινές φυλακές 

επεράσατε μέρες 

μα οι Δήμιοι τότε σας πήραν ευθύς 

σας φέραν μπροστά στην κρεμάλα 

Γλεντούν οι τύραννοι και μεσ' το πιοτό 

ιη λύση ζητούνε να βρούνε 

Μα 0 1 |άρες ι ους όμως σώθηκαν κΓ αυτές 

και τέλος οικτρό τους προσμένει 

' I S i u s x o o s T i ϊτώ ττ, ιιά/τ, ι ιέ xb ΊΖ,χρο ονν-ρο-ίο. .. 
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Π Λ ΧΑΡΑ ΣΟΥ ΣΤΡΑΤΕ ΤΟΥ ΕΛΛΣ 

Προχωρείς σε σωρούς ερειπίων 

k u i σε μαύρης σκλαβιάς σκοτεινιά 

και δαμάστρα να γίνεις θηρίων 

ξεπετιέσαι Ελλήνων γενιά 

Και ψυχών πανοπλίες μοιράζεις 

στα πιστά της Ελλάδος παιδιά 

και πανέμορφη τότε αρπάζεις 

όπλα κάθε λογής με καρδιά 

Και ία δίνεις τους άξιους γιους σου 

κ ι ΐ ι κροβαίνεις και κόσμο χαλάς 

και ρι λικιοιι κ Γυπάς ιοικ, εχθρούς σου 

με ιο νέο στρατό ιου ΕΛΑΣ 

Γεια χαρά σου λεβέντρα γενιά μας 

γεια χαρά σου στρατέ του ΕΛΛΣ 

φως να φέρετε στη σκοτεινιά μας 

από σας περιμένει η ΕΛΛΑΣ 

Λευτεριάς να αδράξετε δάδα 

να φωτίσει τη μαύρη μας γη 

και μια νέας ζωής στην Ελλάδα 

ν' αναβλύσει καθάρια πηγή 

Τότε δάφνης κλωνάρια Οα στρώσει 

δοξασμένη από σας η Ε Λ Λ Α Σ 

και στον άθλο στεφάνι θα πλέξει 

τιμημένα παιδιά του ΕΛΑΣ 



ΜΟΝΙΜΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΜΑ2. 
ΠΡΟΣΧΩΡΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΑΝΤΑΡΤΕΣ 

Ο πρώτος μόνιμος αξιωματικός του Ε
θνικού μας Στρατού βγαίνει στον Όλυ-
μπο. Ο Υπολοχαγός ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΛ-
ΛΙΝΟΣ (Αμάρμπεης) 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΑΛΙΝΟΣ 
(Αμάρμπεης) 

Δ . Ο Ρ Γ Α Ν Ω Σ Η Τ Ο Υ « Μ Η Χ Α Ν Ι 
Κ Ο Υ Ο Λ Υ Μ Π Ο Υ » 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΥΛΗΣ (ΒΡΑΤΣΑΝΟΣ) 
ΜΟΝΙΜΟΣ ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ -

ΑΡΧΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΥΛΗΣ (ΒΡΑΤΣΑΝΟΣ) 



ΣΤΟΥΣ Α Ρ Χ Η Γ Ο Υ Σ Τ Ο Υ Ε Λ Α Σ 

Σαν ατσάλινος τείχος που αλύγιστος ορμάει 

στα πεδία των τίμιων μαχών 

με αρχηγούς τον Σαμαρνιωτη 

το Σαράφη και τον ΑΡΗ 

που είν* οι μάνες του Λαϊκού στρατού (δις) 

Δίχως τανκς αεροπλάνα μόνο όλμους, πολυβόλα 

και ψυχή σαν ιου Λαϊκού ο ιραιου 

με καθοδήγηση λαμπρή του Αρχηγού μας 

του Σαράφη και του ΑΡΗ 

ς^Ϋ^ίΧμ. β a / V t y y w s % /*ν ̂ ββισμο\» ν οις ; 

Να η ώρα μας ήρθε και σαν θύελλα 

στον αγώνα η παγκόσμια εργατιά 

μια φωνή που αντηχεί πίρα ιυς πέρα 

μ' επανάσταση θα διώξουμε τη σκλαβιά (δις) 

Κι ο αέρας που μουγκρίζει τη σημαία κυματίζει 

τη βαμμένη μεσ' το αίμα του Λαού 

ολοζώντανη τη Νίκη μας αγγέλλει 

μ' ένα ζήτω γύρω γύρω από παντού 

Η σκλαβιά πικρό φαρμ^όκτ 

Η σκλαβιά πικρό φαρμάκι 
μαύρη κι άραχνη ζωή 
φασιστάδες μαύροι δράκοι 
μας πατήσανε τη γη. 

Σφάζουν, δέρνουν κι ατιμάζουν 
και μας καίνε τα χωριά 
κι ό,τι βρουν όλα τ ' αρπάζουν 
μαθημένοι στην κλεψιά. 

Εις την Πίνδο τρέχει πρώτα 
στα τετράψηλα βουνά 
και χτυπάει την πρώτη νότα 
λαογέννητη η Π.Ε.Ε.Α. 

Μιι πετιούνται λεοντάρια 
από μέσα απ' τη σκλαβιά, 
αντρειωμένα παλληκάρια 
και ζητούν ελευθέρια. 

Ελευθέρια ουράνιο δώρο 
Ελευθέρια, τρανή θεά 
στενό πια δε θάχεις χώρο 
θάχεις σύνορα πλατειά. 

Μακεδόνες. Μωραΐτες, 
Ηπεριώτες, Θεσσαλοί, 
Ρουμελιώτες Θράκες. Κρήτες 
η πατρίδα μας καλεί. 



Ί 7 ν 

ΕΠΙΙΛΙΛ ΚΙΣΤΛΒΟΥ ΤΟΠΟΣ ΘΥΣΙΛΣ 

Ακολουθεί το τραγούδι 

Μες τη Σπηλιά στην εκκλησιά 

και στο σχολείο 

Αντάρτες του μηχανικού 

μείνανε λύγο του καιρού 

λίγο για να αναπαυθούνε 

και στη δράση τους να μπούνε 

I Υ.ρμανούς για να χτυπήσουνε 

αλύπητα παντού » 

Μ α ο Ράλλης ο προδότης 

και οι άλλοι καταδόιες 

τους κυκλώσανε με μπαμπεσιά 

μες το σχολείο, στην εκκλησιά 

Γερμανούς πήραν κοντά τους 

μα δεν ήταν στα σωστά τους 

πως Οα πιάνονταν οι Ελληνες αντάρτες 

λεοντάρια στο κλουβί. 

Οι αντάρτες μόλις είδαν 

να προβάλουν οι εχθροί 

τ ' άρματα άρπαξαν 

και χειμήξαν με ορμή 

και έτσι δείξαν στους προδότες 

Γερμανούς και καταδότες 

πως δεν πιάνονται οι Ελληνες αντάρτες 

λεοντάρια στο κλουβί. 

ΣΜΙΙΛΙΛ Κ1ΣΧΛΒΟΥ 

Σ ' αυτόν τον τόπο έπεσε ηρωικά μαχόμενος 

ο Δημήτριος ΕλευΟερούλης αυτός ο αγνός 

πατριώτης μαζί με άλλους συναγωνιστές 

αντάρτες. Όλοι τους προτίμησαν το θάνατο 

παρά να πέσουν στα χέρια των Γερμανών και 

Ραλικών προδοτών. Ο Δημήτριος ΕλευΟερούλης 

ήταν από τους πρώτους Καρυώτες που δώσανε 

ό,τι καλύτερο είχανε στον Ε .Λ .Α .Σ . από τις πρώτες κιόλας 

μέρες. Έλαβε μέρος σε παρά πολλές μάχες ως 

σαμποτέρ του μηχανικού Ολύμπου, αλλά στη 

Σπηλιά Κισσάβου ήταν η τελευταία του θυσία. 

Αργότερα στα χρόνια του εμφύλιου άρχισαν 

τους αντιστασιακούς διωγμούς και βασανισιήρια. 

Οι γονείς και τα αδέρφια του υποφέρανε παρά πολύ 

από το κράτος και το παρακράτος. Ο αδερφός τόυ, 

Θανάσης σκοτώθηκε στο Δ. Στρατό, η οικογένεια τού 

Θανάση βρέθηκε στους πέντε δρόμους γυναίκα και 

παιδιά ορφανά και απροστάτευτα. Η αδερφή του 

Καλλιόπη ανταρτίνα του Δ. Στρατού συνελήφθη, 

πέρασε εξορία, στρατοδικείο και πολλές άλλες ταλαιπωρίες και διώξεις. 

Έτσι συντόμευσαν τη ζωή της προς γρήγορο θάνατο. 

Επίσης και ο πατέρας του είχε την ίδια τύχη, έγινε 

ένα οικογενειακό ξεκλήρισμα σε ζώντες και νεκρούς. 

Αιωνία τους η μνήμη. 

4 
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11 ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΟΝΕΙΡΑ 

Απάνω στα ψηλά βουνά 

αντάρτες ΕΠΟΝίτες 

παλεύουν για τη Λευτεριά Ελλάδα μας 

χτυπώντας τους φασίστες 

Της νέας γενιάς είμαστε μεις 

το πιο κρυφό καμάρι 

π' ανοίξαμε το δρόμο μας Ελλάδα μας 

στις είκοσι τρεις Φλεβάρη 

Ω Ελλάδα μας γλυκιά πόσο σ' αγαπώ πιστά 

Χέρι με χέρι στη φωτιά 

κι' όλοι μαζί ενωμένοι 

κάτω ο φασισμός παιδιά Ελλάδα μας 

η νίκη μας προσμένει 

Ω Ελλάδα μας γλυκεία πόσο σ' αγιτπώ πιστά 

Πρωτοπορία του Λαού 

για μια ζωή καινούργια 

δίχως πολέμους και σφαγές Ελλάδα μας 

Ειρήνη και τραγούδια 

Ω Ελλάδα μας γλυκιά Δημοκρατία Λαϊκιά 


