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Βασίλη, κάτσε φρόνιµα…
ΚΛΕΦΤΙΚΟ





Η Εθνική Αντίσταση στους ξένους εισβολείς άρχισε στις 28 Οκτω-
βρίου 1940 και τελείωσε όταν και ο τελευταίος Γερµανός στρατιώτης 
βγήκε εκτός των συνόρων της πατρίδας µας.

Ο ελληνικός στρατός κατανίκησε τους Ιταλούς στα αλβανικά βουνά 
και πολέµησε όσο µπορούσε τους Γερµανούς που άνοιξαν δεύτερο 
µέτωπο στα βόρεια σύνορα.

Η ηρωική αντιµετώπιση των δύο εισβολέων προκαλεί τον παγκό-
σµιο θαυµασµό και εµπνέει αντιστασιακές διαθέσεις όχι µόνο στην 
Ευρώπη αλλά και στις ΗΠΑ.

«Είναι αναµφίβολο ότι το έγκληµα που διέπραξαν ο Μουσολίνι κι 
ο Χίτλερ χτυπώντας την Ελλάδα […] άγγιξε βαθιά τον λαό των ΗΠΑ 
και προπαντός τον µεγάλο άντρα που είχε επικεφαλής». (Τσόρτσιλ)

Όταν η χώρα βρέθηκε υπό ξένη κατοχή και ο τακτικός στρατός 
διαλύθηκε, ανέλαβαν οι Έλληνες άτακτοι να συνεχίσουν τον πόλεµο 
µε τους κατακτητές.

Ο Παλαµάς είχε δείξει τον δρόµο:
αυτό το λόγο θα σας πω, δεν έχω άλλο κανένα,
µεθύστε µε τ’ αθάνατο κρασί του Εικοσιένα

Από τον πρώτο κιόλας µήνα, τον Μάιο του 1941, απλοί πολίτες και 
χαµηλόβαθµοι αξιωµατικοί παίρνουν την πρωτοβουλία, και δεκάδες 
αντιστασιακές οργανώσεις αρχίζουν να ξεφυτρώνουν σε όλες σχεδόν 
τις περιοχές της Ελλάδας.
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Στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις αναπτύσσονται δίκτυα πληροφο-
ριών και οµάδες σαµποτάζ. Στην ύπαιθρο οι πρώτες ένοπλες οµάδες 
σε Μακεδονία, Κρήτη, Ρούµελη, Θεσσαλία, Πελοπόννησο, Ήπειρο 
ετοιµάζονται για το Βουνό.

∆εν υπάκουσαν σε κάποια άνωθεν κυβερνητική, κοµµατική, στρα-
τιωτική εντολή, αλλά στο κατά πολύ ισχυρότερο πατριωτικό αίσθηµα. 
Γι’ αυτούς τους ανυπότακτους άντρες, η νέα κατάσταση είναι γοητευτικά 
φυσική· αισθάνονται άξιοι των πατεράδων και των παππούδων τους.

Η Ελλάδα είχε κερδίσει την ανεξαρτησία της µε τους ατάκτους του 
Κολοκοτρώνη, του Καραϊσκάκη, του Μπότσαρη. ∆ιαθέτει µεγάλη 
παράδοση στην κλεφτουριά και στο αρµατολίκι κι οι Έλληνες ξέρουν, 
από πάππου προς πάππο, τον δρόµο για το Βουνό.

Ο έγκυρος Άρνολντ Τόινµπι τους αποδίδει τα εύσηµα:
«Στον πόλεµο για την Ανεξαρτησία τους και στα πρόσφατα κινήµατα 

Αντίστασης κατά των ξένων εισβολέων, πραγµατοποίησαν πράξεις 
ηρωισµού τόσο υψηλές όσο τα κατορθώµατα των προγόνων τους στον 
Μαραθώνα και στις Θερµοπύλες». (Οι Έλληνες και οι κληρονοµιές τους)

Ένα έθνος µε το «οντολογικό παρελθόν» των Ελλήνων, δηλαδή 
µε τα προαιώνια χαρακτηριστικά και αξίες που κατοικούν εντός τους 
κι ας µην τα γνωρίζουν, δεν θα µπορούσε να υποδουλωθεί άπραγο.

Tο εξηγεί και ο πρωθυπουργός Παν. Κανελλόπουλος:
«H Αντίσταση ήταν, από εθνική και ηθική άποψη, κάτι το αυτονό-

ητο για τον Έλληνα. Aν είχε λείψει, θα µιλούσαµε για υποδούλωση 
του λαού µας, και όχι µόνο για Κατοχή της χώρας µας. O ελληνικός 
λαός δεν υποδουλώθηκε». (1935-1945. Ένας απολογισµός)

Το υπέροχο είναι πως οι Έλληνες γνωρίζουν ότι η ελευθερία τους 
διακυβεύεται µακριά, σε άλλα µέτωπα, ωστόσο ανοίγουν κι αυτοί το 
δικό τους.

Κι αν δεν τα έκαναν όλα καλά, κι αν κάποιες φορές, ως συγκρου-
σιακός λαός, φαγώθηκαν µεταξύ τους, όπως και το ’21, η προσφορά 
τους προς την πατρίδα είναι απείρως σπουδαιότερη.



Ζωγραφιές

«Η ανοικτή αντίστασις συνίσταται εις εµφανείς ενεργείας ατόµων 
και οµάδων, αίτινες, αποχωριζόµεναι του κανονικού τρόπου ζωής, 
οργανούνται, εκπαιδεύονται και εξοπλίζονται προς µάχην». (ΓΕΣ, 
Ανταρτοπόλεµος)

Ένα εύστοχο προσωνύµιο έδωσαν στους αντάρτες του πρώτου και-
ρού οι άντρες της Χωροφυλακής· τους αποκαλούσαν «Κατσαντώνια», 
παραπέµποντας στον ανυπότακτο και τραγικό Κλέφτη της Ρούµελης, 
για να τους ξεχωρίσουν από τους άλλους ενόπλους των βουνών.

Παιδιά χωρικών οι χωροφύλακες, από τα ίδια χώµατα µε τους 
αντάρτες, συνέλαβαν ενστικτωδώς το νόηµα της παρουσίας αυτών 
των νέων οπλοφόρων. ∆εν υπηρετούν καµιά εξουσία, ούτε πλιατσι-
κολογούν, ούτε φοβίζουν τον κόσµο· πολεµούν σε έναν άπελπι και 
άνισο αγώνα σαν τους παλιούς Κλέφτες.

Και επειδή τίποτα δεν είναι τυχαίο, οι πρωτοπόροι του Αντάρτικου 
µε την εµφάνισή τους, ειδικά στη Ρούµελη, εντυπωσιάζουν όχι µόνο 
τους χωροφύλακες αλλά και τον πλέον αδαή.

Όλα πάνω τους παραπέµπουν ευθέως στο ’21.
∆είχνουν ξεκάθαρα από πού κρατάει η σκούφια τους· δεν θα φαντα-

ζόταν κανείς πολύ διαφορετικούς σε εµφάνιση τους αγωνιστές της 
Εθνεγερσίας. Πολλοί µοιάζουν µε ενσάρκωση κάποιου Ρουµελιώτη 
προγόνου τους Αρµατωλού ή Κλέφτη.
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Όπου υπήρχε οικογενειακό σεντούκι, ξέθαψαν τα ηρωικά· φουστα-
νέλες, σκουφιά, χιτώνια, χλαίνες, ευζωνικές στολές, σκουρόχρωµους 
ντουλαµάδες, τσαρούχια, κάπες, χαϊµαλιά, τσαπράζια, κι από όπλα 
ό,τι µε διάφορους τρόπους είχαν οικονοµήσει· τον γκρα του σπιτιού, 
καµιά κλεµµένη αραβίδα του στρατού και προγονικές χαντζάρες.

Οι Άγγλοι τούς αναγόρευσαν αµέσως σε «ζωγραφιές».
Οι πρώτοι αντάρτες που συνάντησαν ήταν η οµάδα των Καραλι-

βαναίων, κι είχαν αποµείνει εκστατικοί να τους χαζεύουν· νόµισαν 
πως είδαν µπροστά τους «ζωντανές ζωγραφιές» του ’21.

«Θα µπορούσαν να είχαν αναδυθεί από σελίδες βιβλίων της Eλλη-
νικής Eπανάστασης του 1821». (Χάµσον)

Την ίδια έκπληξη, αν και αρνητική, δοκίµασε το µέλος της KE 
του KΚE Ηλίας Μανιάτης (Ηλίας Καρτσώνης) που µόλις είχε φτάσει 
από την Αθήνα στο βουνό ως Γραµµατέας Στερεάς. O Kεντρικός Eπί-
τροπος του Κόµµατος, τέλος ∆εκέµβρη του ’42, έναν µήνα µετά τον 
Γοργοπόταµο, αντικρίζει για πρώτη φορά αντάρτες και φρίττει· άλλα 
περίµενε και άλλα είδε.

Aυτοί δεν είναι κοµµατικός στρατός.
Ένας συρφετός άτακτων αλλοπαρµένων είναι, µε γένια, φουστανέ-

λες, χαντζάρες, ντουλαµάδες, κάπες, τσαπράζια, τσαρούχια, γκλίτσες, 
φισεκλίκια, σάλπιγγες, σηµαίες, παπάδες, σταυρούς, φυλαχτά· ακόµη 
και ο Άρης έχει κρεµασµένο ένα σταυρουδάκι πάνω του.

Εκτός από ελάχιστους παλιούς κοµουνιστές, µετρηµένους στα 
δάχτυλα, οι υπόλοιποι αντάρτες είναι χωρικοί, χωροφύλακες, πρώην 
ληστές, καλόγεροι, κλαρίτες, σκηνίτες, αµούστακα παιδιά, αλαφροΐ-
σκιωτοι και αγρίµια. 

Ο Άρης έχει φτιάξει στρατό µε αυτούς που το KΚE παραδοσιακά 
δεν εµπιστεύεται· τους χωρικούς. Όµως οι Έλληνες χωρικοί δεν είναι 
σκυφτοί µουζίκοι, έχουν πλούσιες πατριωτικές παραδόσεις και ιστο-
ρία αγώνων. Ακόµη και ο πιο φτωχός «είχε έντονο το αίσθηµα της 
ανεξαρτησίας και δεν αποκαλούσε κανέναν “αφέντη”». (Mazower)
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H αποστροφή του Mανιάτη, που διαγράφει διαµιάς την ελληνική 
παράδοση και ιδιοπροσωπία, θα αποτυπωθεί σε µια έκθεση καταπέλτη 
προς το Κόµµα· αφορίζει ως αντικοµµατικό αυτό που συµβαίνει και 
ζητάει την άµεση αντικατάσταση του «Νταβέλη» αρχηγού:

«∆εν είναι Λαϊκός Στρατός ούτε κοµουνιστικό κίνηµα, είναι Κλέ-
φτικο παλιάς σχολής». (Tριανταφυλλίδης)

Μάλλον δεν έχει ιδέα πού βρίσκεται.
Η Ρούµελη είναι η γη των Ελλήνων «Χαϊλάντερ», οι οποίοι ως 

Εύζωνοι στα ρουµελιώτικα συντάγµατα µεγαλούργησαν στους Βαλκα-
νικούς Πολέµους σαν δύναµη κρούσης, διπλασιάζοντας την Ελλάδα. 
Και στην Αλβανία πέτυχαν το πρώτο ρήγµα στην πολεµική µηχανή των 
Iταλών και ανέκοψαν την εχθρική προέλαση. Τα χωριά κι οι στάνες 
είναι γεµάτα εµπειροπόλεµους ορεσίβιους αλβανοµάχους.

Το χαϊδευτικό της Ρούµελης είναι «ανταρτοµάνα».
Στα ορεινά είναι από τις φτωχότερες περιοχές της χώρας και η 

επιρροή του KΚE εκεί είναι ανύπαρκτη. Έχει όµως µεγάλη παράδοση 
στην κλεφτουριά και το αρµατολίκι. ∆ίχως αυτούς που απορρίπτει ο 
Επίτροπος του Κόµµατος, δεν θα γίνονταν ούτε ο Γοργοπόταµος, ούτε 
οι πρώτες µάχες σε Ρεκά, Κρίκελο, Μικρό Χωριό.

Αν δινόταν εντολή να αποχωρήσουν όλοι, εκτός των κοµουνιστών, 
από τους τριακόσιους και πάνω αντάρτες ζήτηµα είναι αν θα έµεναν 
καµιά δεκαπενταριά άντρες.

Στον Γοργοπόταµο ο Άγγλος λοχαγός των καταδροµών Nτένις 
Xάµσον είχε µείνει έκπληκτος από την αντοχή και την καρτερία των 
νεαρών ανταρτών του EΛAΣ:

«O οπλισµός τους προκαλούσε κατάπληξη, τα απερίγραπτα ρούχα 
τους ήταν στο µεγαλύτερο µέρος τους κουρελιασµένα, πολλοί βάδιζαν 
κυριολεκτικά ξυπόλυτοι, πράγµα ιδιαίτερα σκληρό µε τον καιρό που 
έκανε. Oι δικές µας µπότες ήταν µουσκεµένες απ’ το χιόνι και τα πόδια 
µας βρεγµένα και παγωµένα, αλλά τουλάχιστον είχαµε µπότες. […] 
Oι άντρες του Zέρβα, που ανήκαν στον E∆EΣ, ήταν λίγο µεγαλύτεροι 
σε ηλικία (τουλάχιστον δεν ήταν νεαρά παιδιά) και ήταν καλύτερα, 
αν όχι πολύ καλύτερα, εξοπλισµένοι».
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Μα δεν κάνει το λάθος να υποτιµήσει, λόγω ηλικίας, εµφάνισης 
και οπλισµού, το αξιόµαχο αυτών των νεαρών. Όπως θα αποδείξουν 
στη µάχη που ακολούθησε, το «πολεµικό πνεύµα» τους ανταποκρίνεται 
στις πιο υψηλές προσδοκίες:

«Ένας στρατός, οι φυσικές δυνάµεις του οποίου διαποτίζονται από 
τις στερήσεις και την προσπάθεια, όπως οι µυώνες ενός αθλητή, ένας 
στρατός που εκλαµβάνει όλες τις προσπάθειές του σαν µέσο νίκης κι όχι 
σαν κατάρα συνδεδεµένη µε τις σηµαίες του και που µια απλή πρόταση 
συγκεφαλαιωµένη σε µια µόνη ιδέα, εκείνη της δόξας των όπλων του, 
αρκεί να θυµίσει σε όλους τα καθήκοντά τους και τις αρετές τους – ένας 
τέτοιος στρατός εµψυχώνεται από το πολεµικό πνεύµα». (Clausewitz)

Εµπνευστής αυτού του µοναδικού πολεµικού πνεύµατος είναι, 
πέραν πάσης αµφιβολίας, ο δηµιουργός και αρχηγός του ΕΛΑΣ.

«Η αξία ενός ολόκληρου στρατεύµατος εξαρτιέται από έναν και 
µόνο άνδρα, τέτοια είναι η επίδραση του φρονήµατος». (Σουν Τσου)

Όσο πληθαίνουν οι αντάρτες, οι ελλείψεις σε στρατιωτικά είδη 
γίνονται όλο και πιο επιτακτικές. Οι περισσότεροι δεν έχουν ούτε τα 
στοιχειώδη. Φοράνε τα ίδια παραδαρµένα ντρίλινα ρούχα που είχαν 
για δουλειά και σχόλη και στερούνται ακόµα και των ευτελών γου-
ρουνοτσάρουχων· δένουν στα πόδια λάστιχα από ρόδες αυτοκινήτων, 
τυλίγουν τα πέλµατα µε πανιά και τσουβάλια ή περπατάνε ξυπόλυτοι.

Εξού και οι Πελοποννήσιοι προεστοί αποκαλούσαν περιφρονητικά 
«Ξυπολήδες» τους Ελασίτες.

O παρασηµοφορηµένος ήρωας της Πίνδου, ταγµατάρχης Εµµ. Βαζαίος, 
διοικητής του 6ου Συντάγµατος του ΕΛΑΣ Πελοποννήσου, γράφει: «Καθ’ 
όλον τον χειµώνα του 1943-1944 το 50% των ανταρτών ήσαν τελείως 
ανυπόδητοι, πλείστοι δε έφερον θερινήν στολήν χωρίς χλαίνην».

Στον Γοργοπόταµο ο δεκαεξάχρονος Ατρόµητος (Κώστας Γκέκας) 
έπιασε τον µοναδικό Ιταλό αιχµάλωτο.

Φυσικά, το πρώτο που κάνει είναι να τον γδύσει.
«Πήρα το όπλο του Ιταλού και τα ρούχα του, από παπούτσια ως τη 

χλαίνη, έγινα σωστός Ιταλός». (Αφήγηση Γκέκα)
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Όταν µετά την ανατίναξη της γέφυρας οι νικητές συγκεντρώθηκαν 
στο σχολείο του χωριού, ο πανευτυχής Έντι Mάγερς ανακοινώνει 
επίσηµα στον Άρη και τον Zέρβα ότι θα τους προτείνει για παραση-
µοφόρηση.

Ο Άρης δεν δείχνει να συγκινείται µε την τιµή.
«Τι να το κάνω το παράσηµο», απαντάει στον Άγγλο, «δώσε µου 

καλύτερα αρβύλες για τους ξυπόλυτους άντρες µου».

Η στρατιωτικοποίηση της εµφάνισης των ανταρτών του ΕΛΑΣ, µε 
ίδιες ή παρεµφερείς στολές και οπλισµό, που βλέπουµε στις περισ-
σότερες φωτογραφίες, επιτεύχθηκε προς το τέλος του 1943. Τότε 
η κυριαρχία πλέον σε µεγάλες περιοχές παρείχε και την άνεση να 
ποζάρουν κάπως περιποιηµένοι µπροστά στον φακό.

Ακόµα κι έναν χρόνο µετά την έναρξη του αγώνα, δεν είχε επιτευχθεί 
κάποια τυποποιηµένη εµφάνιση. Οι «ζωγραφιές» κυριαρχούν και για 
έναν άλλο λόγο· βαθύτερα οι αντάρτες επιθυµούν να µοιάζουν στους 
προγόνους τους. Όπως ο Νικήτας από τη Σουβάλα Παρνασσίδας, που 
ήταν τραµβαγέρης στην πρωτεύουσα· γύρισε στο χωριό του, φόρεσε 
τη φουστανέλα του παππού του κι έµπαινε στη µάχη κραδαίνοντας 
µια πελώρια θανατηφόρα χαντζάρα.

Στις 21 Mαΐου 1943, την εξαγγελθείσα ηµεροµηνία έναρξης των 
ιταλικών εκκαθαριστικών επιχειρήσεων, θα γίνει µια µεγάλη αντάρ-
τικη παράταξη στο Mαυρολιθάρι. Εκεί µαζεύτηκαν «τα άγρια και τα 
ήµερα του βουνού και του λόγγου».

Aυτό που έγραψε ο τυπικός Σαράφης, αντικρίζοντας για πρώτη φορά 
το θέαµα υπερχιλίων παρατεταγµένων ατάκτων, πρέπει να είναι απο-
τέλεσµα ή µεγάλης συγκίνησης ή µεγάλης ψυχραιµίας του στρατηγού:

«Η εν γένει εντύπωσή µου από την εµφάνιση και το παράστηµα 
των τµηµάτων πολύ καλή». (Ο ΕΛΑΣ)

Yπάρχει πιο αναλυτική περιγραφή:
«Έβλεπε κανείς ανακατεµένους φανταχτερούς αρειµάνιους οπλοφό-

ρους µε σεµνούς και αφανείς ανθρώπους, που άφησαν προσωρινά την 
τσάπα. [...] Aξιωµατικούς και χωροφύλακες που προσχώρησαν στο 
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Αντάρτικο. Φουστανελάδες µε ντουλαµάδες, συντζίρια και τζοβαϊρικά, 
απλούς χωριάτες µε τα ταγάρια τους, άλλους µε µπότες, πολλούς µε 
τσαρούχια από λάστιχο και όχι λίγους ξυπόλυτους.

»Aπό τη µικρή εκείνη λαϊκή στρατιά, δεν λείπανε και δυο αρµατω-
µένοι παπάδες κι ένας καλόγερος, ο Σαµουήλ, που άφησε το µονα-
στήρι. Όσο από οπλισµό, η ίδια ανοµοιοµορφία χτυπούσε στο µάτι! 
Aρκετά µάνλιχερ, κάµποσα ιταλικά τουφέκια, λίγα αυτόµατα, µερικά 
γερµανικά µάουζερ και πολλοί, πάρα πολλοί γκράδες.

»Aπό κοντά εκείνοι που ξαναζωντάνευαν το αρµατολίκι µε τους 
ντουλαµάδες, τα φέσια και τα σελάχια των παππούδων τους, φρόντιζαν 
να συµπληρώνουν τον οπλισµό τους µε µια πάλα της ηρωικής εποχής, 
ένα τούρκικο γιαταγάνι, µια σπαθάρα του παλαιού οθωνικού Ιππικού!

»Aπό βαρύτερο οπλισµό, µερικές οµάδες είχαν οπλοπολυβόλα 
ιταλικά, οι περισσότερες όµως όχι. Oι εφεδρικοί του ∆αδιού είχαν 
ένα πολυβόλο αεροπλάνου που µε διάφορα µαστορέµατα µπορούσε 
να κάνει βολή όταν... ήθελε. Kαι οι εφεδρικοί των Kοµποτάδων [...] 
είχαν περί πολλού ένα αυτόµατο Tόµσον, χωρίς γεµιστήρα όµως, που 
έκανε βολή κατά βολή. Tέλος οι εφεδρικές οµάδες Λοκρίδος ήταν 
εξοπλισµένες και µε τρία αντιαρµατικά τουφέκια, αµφιβόλου χρησι-
µότητος». (Ιστορία της Εθνικής Αντιστάσεως 1941-1944).

Oι βροντώδεις αναφορές των επικεφαλής από τµήµα σε τµήµα για 
την καταµέτρηση των αντρών ποικίλλουν, από αυστηρώς στρατιωτικές 
έως του τύπου:

«Όλοι παρόντες, αλλά... µου λάκισαν δύο».

O Άρης, έφιππος, παρουσιάζει για πρώτη φορά στους άντρες τους 
νεοφερµένους Σαράφη και Τζήµα και µετά τις σχετικές οµιλίες στρα-
τιωτικού και πολιτικού, «εκλαϊκεύει» ο ίδιος τις επίσηµες οδηγίες, 
καταλήγοντας, ως γνήσιος αρχιάτακτος:

«Kι όπως είπαµε, αν πάνε να σας κυκλώσουν, µόνο τότε θα υπο-
χωρήσετε, µ’ ένα κοψίδι γίδα παραµάσχαλα ο καθένας».




