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Η ΕΝΟΤΗΤΑ
*Η ενιαία επαναστατική οργάνωση των καταπιεζομένων 
είναι πιά αναγκαία, γι’αύτό θά ασχοληθούμε μέ τδ 
πρόβλημα της ενότητας των επαναστατικών δυνάμεων.
^Ας αρχίσουμε με μιά ματιά στην γενική κατάσταση. Κ 
ανύψωση τών τιμών συνεχίζεται καί βρίσκεται μέσα σττ 
γενική πολίτικη ταυ καπιταλισμού γιά την αύξηση των 
κερδών του. Οι ένοπλοι υπηρέτες τών καπιταλιστών,οι 
στρατοκράτες, διακιρυσσουν οτι μέ την κυβέρνηση τους 
καί τά κέρδη του κεφαλαίου θά αυξηθούν, αλλά καί τδ 
.επίπεδο ζωής του λαού 0ά βελτιωθεί. Γιά νά γινόταν 
Γκάτι τέτοιο όμως θά επρεπε τουλάχιστον νά ήταν καί 
θαυματοποιοί, διότι όπως ολοι γνωρίζουμε, γιά νά πά
ρει μιά κοινωνική τάξη περισσότερο, πρέπει κάποια 
άλλη τάξη νά πάρει λιγότερο. Καί εφόσον η ισχυρή τά
ξη είναι αποφασισμένη νά κερδίσει περισσότερα, η έρ- 
γατικη τάξη καί οί λοιποί καταπιεζόμενοι πρέπει νά 
ψωνίζουν λιγότερα. Συνεπώς η δυσαρέσκεια τών καταπι- 
εζομένων θά ένταθεΓ,διότι μέ την ιστορία του δολλα- 
ρίου οι τιμές θά αυξηθούν ακόμα περισσότερο. Καί οι 
νέες δυσαρέσκειες που θά συσωρευτοΰν θά δημιουργή
σουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις γιά τίς πρώτες κινή
σεις τών εργαζομένων. Οι αγωνιστικές προϋποθέσεις που



παρουσιάστηκαν στους φοιτητές θά δημιουργηθούν καί 
στους εργάτες. Καί τό μεγαλύτερο πρδβλημα είναι η 
ελλειψη της οργανωμένης επαναστατικής πρωτοπορίας.
Στή σημερινή κοινωνία η εκμεταλλεύτρια κοινωνική τά
ξη ασκεί την εκμετάλλευση τηε, με τη βία. Καί η βία 
αυτή ασκείται με ενα ειδικό εργαλείο βίας, που εί
ναι ο μηχανισμός του κράτους. Συνεπώς γιά νά κατασ
τρέφουμε αυτήν την εκμεταλλευτική κοινωνία καί τήν 
τάξη της, πρέπει πρωταρχικά νά παλαίφομμε καί νά ε
ξοντώσουμε τό ένοπλο κράτος της καί τόν μηχανισμό 
του. Καί γι’αυτόν τόν αγώνα, πέραν από τήν συμμετο
χή των καταπιεζομένων, χρειαζόμαστε ενα ειδικό ερ
γαλείο που λέγεται επαναστατική οργάνωση. Αυτή η 
κοινωνία τής καταπίεσης καί τής βίας, μπορεΓ να α
νατραπεί καί νάκαταργηθεί μόνο μέ τήν βία των κα~ 
ταπίεζομένων. *Αλλά γι’αύτδ απαιτείται τό ειδικό ερ
γαλείο που λέγεται επαναστατική οργάνωση τής πρωτο
πορίας των καταπιεζομένων.
Αυτή ή ενιαία επαναστατική οργάνωση πρέπει. Πρώτον: 
νά εχει μιά ενιαία ιδεολογία σκοπών τακτικής καί μέ
σων. Δεύτερον: νά εχει λειτουργία δημοκρατική, καί 
οσο τό επιτρέπει ή παρανομία της καί ο συνωμοτισμός 
της, οί αποφάσεις της νά είναι συλλογικές καί τά μέ
λη καί όργανά της νά είναι συγχρόνως ελεγκτές καί ε
λεγχόμενοι. Τρίτον: νά εχει ενα ευκίνητο συντονιστι
κό κέντρο γιά τήν ευθυγράμμιση τής δράσης της, καί 
ταυτόχρονα κάθε μονάδα τής οργάνωσης νά είναι στε
γανή, ώστε συνολικά ή οργάνωση νά είναι άβύθιστη.
Στίς οργανωτικές μας αντιλήψεις δέν εχουμε καμία σχέ 
ση μέ τά Κ.Κ.Ε. Διότι αυτοί θέλουν τήν οργάνωση γιά 
νά εμπορευτούν πολιτικά τούς καταπιεζδμενους, ενώ ε
μείς γιά νά σπάσουμε τά φράγματα καί νά τούς ανοιξου 
με τόν δρόμο. ^Εχουμε όμως καί διαφορετικές αντιλή
ψεις περί σοσιαλιστικής κοινωνίας. Στό δικό τους κα- 
θεστως, η οργάνωση τους είναι ενα όργανό καταπίεσης 
τών εργαζομένων άπό τού^ λίγους προνομιούχους. Για 
μας όμως ή επαναστατική οργάνωση πού θά ηγηθεί τής 
κοινωνικής επανάστασης, θά πρέπει μετά τήν κατάληψη
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ίας άπό τούς καταπιεζομένους,νά μαρανθεί καί 
αλυθεί καί οί αρμοδιότητες της νά ανατεθούν 
μορφές οργάνωσης τού ένοπλου λαού. Διότι ή 
ική οργάνωση φτιάχτηκε σάν ειδικό 'εργαλείο 
τήν καταστροφή αυτής τής κοινωνίας, καί δέν 
ι στήν νέα. Διότι ή βία είναι μέσο γιά τήν 
η καί εκμετάλλευση, καί ή νέα κοινωνία δέν 
ι τέτοια μέσα, γιατί δέν θά υπάρχουν σ’αύ- 
εκμεταλλευτές ούτε εκμεταλλευόμενοι.

*0 καπιταλισμός καί ή στρατιωτική του δικτατορία δεν 
μπορούν νά πέσουν χωρίς μιά επαναστατική οργάνωση. 
Συγχρόνως όμως προπαγανδίζουμε καί τις αυτόνομες ερ
γατικές η φοιτητικές όπιτροπές αγώνα. Αυτές είναι 
εργαλεία γιά τήν ενότητα δράσης εργατών ή φοιτητών. 
Είναι δέ, καί έμβρυα μιας μορφής οργάνωσης τής νέας 
κοινωνίας. Οί όπιτροπές αυτές όμως, δέν άντικαθηστούν 
τήν όπαναστατική δργάνωση, διότι από τόν ρόλο τους 
ούτε μιά ενιαία καί καθαρή ιδεολογία μπορούν νά δια
θέτουν, άλλά ούτε καί τόν άναγκαίο ενιαίο συντονισμό 
πού απαιτεί ό άγώνας τής κοινωνικής έπανάστασης. Αυ
τά είναι αναντικατάστατες ιδιότητες τής επαναστατι
κής οργάνωσης.
‘Η όπαναστατική δράση καί ή όπαναστατική όργάνωσρ συμρ 
βαδίζουν. Γιά τήν δημιουργία ενιαίας όργάνωσης είναι α 
ναγκαία ή επαναστατική δράση τών υπαρχόντων δυνάμεων 
καί άντιστρόφως: ή αποτελεσματικότερη δράση τών επα- 
Αρτατικών δυνάμεων γίνεται δυνατή μέ τήν δημιουργία 
^οιαίας όργάνωσης. Συνεπώς φτάνουμε στό θέμα τή^ ενώ- 
τρτας τών επαναστατικών δυνάμεων. Οι δυνάμεις αυτές 
είναι διασκορπισμένες σέ άπειρες μικρέρ ομάδες καί 
μικρές οργανώσεις. 'Η κατάσταση αυτή είναι ενα φυσιο
λογικό προϊόν μετά τήν διάλυση τών παλαιών μεγάλων 
οργανώσεων. ^Ενα μεγάλο μέρος άπό αυτές θά μπορούσαν 
όμως νά ενώσουν τήνόπαναστατική τους δράση, γιατί η 
ιδεολογία τους είναι περίπου ομοια. ‘Οπωσδήποτε τά ε
μπόδια τών στενών οργανωτικών όγωϊσμών υπάρχουν, αλλα 
πρέπει νά βρεθεί τρόπος νά ξεπεραστούν. Η ενιαία ε
παναστατική οργάνωση είναι μία αναγκαιότητα. Διότι 
μόνο μέ τήν δράση μιας ενιαίας οργάνωσης μπορούν να



Ενθαορυνθουν οι καταπιεζόμενοι, νά την εμπιστευφτοΰν , 
νά στηριχθουν επάνω της καί νά μπουν στον αγώνα. 
’Αντ.βέτως χωρίς μιά ενιαία επαναστατική ¿¡ργάνωση ο 
αγώνας θά εχει σπασμοδικό χαρακτήρα καί οί ευκερίες 
γιά δράση θά έρθουν, πολλές καί μεγάλες, αλλά θά μέ
νουν ανεκμετάλλευτες όπως τώρα με τους φοιτητές.
*ΕμεΓς που διατυπώνουμε αυτές τίς σκέψεις και τίς 
προτάσεις, είμαστε μια οργάνωση με δράση και Οργα
νωτική συγκρότηση καί παλαίυουμε γι αυτά που λεμε. 
Παρουσιάζουμε δε τίς σκέψεις μας γιά^νά διευκολύνου
με τόν άλληλοπροσέγγισή μας με κάθε έναν πού^κανει 
παρόμοιες σκέψεις. Οι συζητήσεις καί συνεννοήσεις μα^ 
είναι ενα ζήτημα που θά λυθεί. Δηλώνουμε δε, οτι παρ 
ολο που οάν οργάνωση βάζουμε πρόγραμμα καί μηχανισμό 
γιά μακρύ δρόμο,στδ θέμα της ενότητας των επαναστατι
κών δυνάμεων θά Επανέλθουμε πολλές φορές, καί πιστευ- 
ουυε Ότι η ενοχική ιδέα τελικά θά Επικρατήσει. Διότι 
Ότι δέν κάνει η λογική τό κάνει η ανάγκη.

ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
1) Νά μό φυλάμε ποτέ τάγράμματα που λαβαίνουμε^αλλά 
νδ τάκαταστρέφουμε,ακόμα και τα υπονοούμενα και αυ
τά που φαίνονται αθώα. "Ετσι προφυλάγομε καί τόν  ̂
έυ.υτδ μας, αλλά κα'ι αυτούς που μας ̂ Εμπι στεύονται ̂ καί 
αλληλογραφούν μαζί μας. Πρέπει νά εξακριβώσουμε ε ά ^
υιοί που αλληλογραφούμε καταστρέφουν η Όχι τά γράμ

ματά μας, καί με Όποιον δέν τά καταστρέφει νά διακό
πτουμε την άλληλογραφία μαζί του αμέσως.
2) Τίν διεύθυνση του άλλου που αλληλογραφούμε νά μην
τ'ν δίνουμε απολύτως σε κανόναν, παρα μονού εφ όσων 
συννενοηθουμε μέ αυτόν. Διότι η εμπιστοσύνη δεν με
ταβιβάζεται. _  ̂ # „
3) Γιά κάθε πρόσωπο που αλληλογραφούμε πρεπει να έ
χουμε μιά ξεχωριστή διεύθυνση παραλαβής γραμμάτων, 
ώστε εάν μλοκαριστει μία διεύθυνση η ζημία να είναι 
μία. (Αυτά ισχύουν καί γιά τό Εξωτερικό).

ΟΙ ΕΛ Λ Η Ν ΕΣ ΕΡΓΑΤΕΣ

Από αφορμή τους ελληνες καί ξένους Εργάτες της Γερ
μανίας, θάασχοληθούμε Εδώ μέ τό ζήτημα της πολίτικης 
συνείδησης της ελληνικής Εργατικής τάξης.
Στί) Γερμανία βρίσκονται περίπου 300.000 ελληνες καί 
τό σύνολο των ξένων Εργατών υπερβαίνει τά 2.500.000 
εκατ. Πέρνουν τά χαμηλότερα μεροκάματα καί τους συ- 
μπεριφέρονται σάν κατώτερη ράτσα. Φτιάχτηκαν ειδικοί 

) καταπιεστικοί νομοί γιαυτους, γιατί ο γερμανικός κα
πιταλισμός υπολογίζει Ότι Εφόσον είναι οι πλέον κα~ 
ταπίεζομενοι και έχουν τδυψηλδτερο πολιτικό επίπεδο, 
θα είναι καί οι πρώτοι που θάξεσηκω^ουν καί θά ξεση
κώσουν καί τους γερμανούς εργάτες. ·0 γερμανικός κα
πιταλισμός με τις "επιστημονικές" του υπηρεσίες, εχει 
ΕνδιαφερθεΓ γιάτδ μέτρημα τής πολίτικης συνείδησης 
των ξένων Εργατών,^όπως καί οί γερμανικές Επαναστα
τικές οργανώσεις. *Η κοινωνική υπηρεσία Κολωνίας καί 
η εταιρία κοινωνικών προβλημάτων της Γερμανίας, μέ 
ενα έντυπο που είχε γραφτές ερωτήσεις έκαναν ενα 
τεστ καί μιά άπδ τίς Ερωτήσεις του ητανίίΠοιούς βλέ
πετε στην πατρίδα σας νά στέκουν υψηλότερα από τούς 
άλλους;) Καί απάντησαν κατά Εθνηκδτητα τά Εξής;
01 ΙΤΑΛΟΙ ! Τδ^32°/ο τους μεγαλογαιοκτήμονες,τό 25°/ο 

τους τραπεζίτες βιομηχάνους, καί τό υ
πόλοιπον τήν κυβέρνηση, τους πλουσίους, 
καλλιτέχνες κλπ.

ί ΐ ΙΣΠΑΝΟΙ. Τό 5Ι°/ο τους πλουσίοιυς, καί τό υπόλοι
πο τήν κυβέρνηση, τους βιομηχάνους, πο
δοσφαιριστές κλπ.

01 ΤΟΥΡΚΟΙ. Τό 48°/ο τήν κυβέρνηση καί άστυνομία,καί 
τό υπόλοιπο τούς πλουσίους τους δικηγό
ρους γιατρούς κλπ.

01 ΕΑΛΗΝΕΣί Τό 62°/ο τούς ^ιομηχάνους-Εφοπλιστές-τρα- 
πεζιτες. Τό 29 /ο τήν κυβέρνηση καί τήν 
άσυνομία, καί τό μικρό υπόλοιπο διάφορα 
άλλα.

"Ενα παρόμοιο τέστ εγινε στδ Εργοστάσιο αυτοκινήτων 
ΟΡΕΣ άπό γερμανους Επαναστάτες, καί τό αποτέλασμα ή
ταν παρόμοιο. Δηλαδή μιά σαφής πολιτική υπεροχή τών



έ

έλλήνων έργατών. Είναι γεγονός Αναμφισβήτητο οτι οΐ 
ελληνες έργάτες τής Γερμανίας (ποίι είναι σχεδδν πρώ
ην αγρότες) έχουν τήν υψηλότερη πολιτική συνείδηση 
Από ολους τους έργάτες αυτής τής χώρας. ’Επίσης ό
μως έχουν μιά καχυποψία πρδς τίς δργανώσεις καί δρ- 
γανώνονται δύσκολα. Τδ νά κατέχουν οι ελληνες έργά- 
τες τρς Γερμανίας την πρώτη θέση σέ πολιτικό έπίπε- 
δο, είναι φυσικδ καί εξηγήσιμο, όπως όμως καί ή έπι- 
φυλαζή τους πρδς τίς δργανώσεις. Διδτι άπδ τήν αρχή 
του αιώνα μας τδ τδτε νεαρδ εργατικό μας κίνημα, πή
ρε καθαρό σοσιαλιστικό έπαναστατικδ προσανατολισμδ, 
καί εκανε συνεχείς καί αλλεπάλληλους κοινωνικούς Α- 
γώνες σδ βάθος καί έκταση. *Εχει μιά συνεχή Αγωνι
στική ιστορία πού ήδη βρίσκεται τώρα στήν τρίτη γε
νεά του. Καί δπίσης στήν πορεία αυτήν έκαναν τήν έμ- 
φανισή τους στήν 'Ελλάδα, ολα τάπαγκδσμια ιδεολογικά 
δπαναστατικάρεύματα,(πραγμα έκπλητικδ γιά μιά τδσο 
μικρή χώρα). Γιά ολους αυτούς τούς λδγους ρ πολιτική 
υπεροχή των έλλήνων έργατών στή Γερμανία είναι ωυ- 
σιολογικρ. *Αλλά καί ή δπιφύλαζή τους πρδς τίς δργα- 
νώσεις είναι καί αυτή έξηγήσιμη, διδτι καταπροδδθη- 
καν άπδ ολλα τά κόμματα πού ήγήθηκαν στούς εως τώρα 
αγώνες τους.
*Η διαπίστωση αυτή γιά τήν πολιτική συνείδηση των 
έλλήνων έργατών τής Γερμανίας, εχει μεγάλη σημασία 
γιά τήν έλληνική εργατική τάξη, γιατί αυτοί είναι 
άναπδσπαστο μέρος της.Καί τά συμπεράσματα είναι πο
λύ έλπιδοφδρα. Διδτι ή Απροθυμία δράσης καί δργάνω- 
σης των εργατών,προέρχεται Απδ μιά Απογοήτευση πού 
μέσα σέ νέες αγωνιστικές συνθήκες θά ξεπεραστεί. Ενώ 
ή πολιτική συνείδηση τής ελληνικής έργατικής τάξης, 
πού είναι μέν μισοναρκωμένη Αλλά ζωντανή καί υπάρχει 
καί πού κανείς δέν μπορεΓ νά τής τήν άφαιρέση γιατί 
είναι καταστάλαγμα Αγώνων καί θυσιών τριών γενεών, 
είναι ή Ακλόνητη εγγύηση γιά τήν έπερχδμενη αφύπνη- 
ση τής μεγάλης μας εργατικής τάξης. Καί ή πολιτική 
συνείδηση είναι ο Αναφαίρετος έσωτερικδς της δπλι- 
σμδς καί ή βάση γιά τούς Αγώνες πού θά ερθουν.’Αλλά 
καί η πολιτική συνείδηση τών ήδη μαχομένων φοιτητών 
είναι η προέκταση αυτής τής πολιτικής συνείδησης. 
Συνεπώς οι πραγματικές πολιτικές δυνάμεις μας είναι

πολύ μεγαλύτερες Απ’οτι φαίνονται έξωτερικά, καί ή 
Αξ ιοποίησή τους κατά βάση έξαρταται Από τήν μεθοδι
κή προετοιμασία, δργάνωση, καί δράση τής έπαναστατι- 
κής πρωτοπορίας.

ΑΡΙΘΜΟΙ

Μερικά πρώτα στοιχεΓα άπδ τήν δραστηριδτητα τών 
στρατοδικείων κατά χρονολογικό έτος, κατά Αριθμδ 
καταδιακασθέντων, καί αριθμδ έτών φυλακήσεως. Οι^ 
καταδικασθέντες μέ Αναστολή δέν υπολογίζονται. Οι 
καταδικασθέντες Απδ πολιτικά δικαστήρια δέν συμπε- 
ριλαμβάνονται. Καί στά ετη φυλακήσεως δέν υπολογί
ζονται οί είς ίσδβια δεσμά.
1967 Αριθμδς καταδ
1968
1969
1970
1971
1972
Τά στοιχεία προέρχ 
ρίδων τής ’Ελλάδος 
τού έξωτερικου. Τά 
^έπωσδήποτε λείπου
^στρατοδικείων πού

___ ___  ‘ ιη "  .---------- ϊ

ικασθέντων 326 σύνολο έτών 965
" 144 " " 535
" 21*4· " " 1690
" 88 " " 385
ιι - ΖμΙ " " 112
ιι ιι ΐ' 1 7 9

ονται Απδ δημοσιεύματα τών έφημε- 
καί τών αντιστασιακών έντύπων 
στοιχεία δέν είναι πλήρη διδτι 
οί μικρές δίκες τών έπαρχιακών 
ή λογοκρισία μπδρεσε καίτις σκέ- 
ινε Απδ έμας καί συνεχίζεται.

◄Τά πρώτα στατιστικά στοιχεία του 1972,δείχνουν αύ
ξηση τής βιομηχανικής παραγωγής κατά 13 /° καί τής 
απασχόλησης έργατικου προσωπικού κατά 3,7/°·0 
Οι έπενδύσεις κεφαλαίων έμειώθηκαν κατά Ι9ι9 /ο έ
ναντι του 1971· Γιά τήν αύξηση τών τιμών δέν υπάρχουν 
ά^ιδπιστα καί σοβαρά στοιχεία, Αλλά οπωσδήποτε αυτή 
είναι πολλή μεγάλη.



ΝΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΜΑΣΤΕ
’Επαναλαμβάνουμε ενα βασικό οργανωτικό μας καθήκον. 
Κάθε μαχητής των όργανωυέυωυ δυνάμεων μας,πρέπει νά 
οργανώσει μιά νέα ομάδα άπδ νέους επαναστάτες,στδ 
εργοστάσιό του,στό έπαγγλεμά του, στη σχολή στό γυ
μνάσιό του, ή οπού καί νά βρίσκεται. Πρέπει νά προ
ετοιμαζόμαστε συστηματικά καθημερινά καί άκατάπαυστα, 
γιά την κοινωνική σύγκρουση πού θά ερθει. Αυτή η μά
χη θά δωθεί οπωσδήποτε. Καί θά κερδιθεί μόνου εάν η 
επαναστατική πρωτοπορία βρεθεί ισχυρή,οργανωμένη,καί 
προετοιμασμένη.

ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΜΑΣ ΗΤΑΝ ΜΕΓΑΛΑ
Οι φοιτητικδί αγώνες του Φεφρουαρίου,ήταν τά πρώτα 
μαζικά γυμνάσια του κίνηματδε; μας.'Ο αγώνας μας ήταν 
σκληρός καί έπωδυυος καί οί απώλειες μας σέ επιστρα
τευμένους σημαντικές. Παρ’ολα αυτά όμως τά κέρδη μας 
ήταν μεγάλα,διότι καί τήυ ανύψωση του πολιτικού κρι
τηρίου σέ ολη τήυ νεολαία έπιτύχαμε, αλλά καί μιά πο
λύτιμη πείρα γιά τήν επομένη μάχη αποκτήσαμε. Ξεκινή
σαμε άπροπαράσκευοικαί χτυπηθήκαμε μέ τόυ οπλισμένο 
μηχανισμό του κράτους, διαθέτοντας ως μοναδικό οπλι
σμό μας τό δίκιο μας, τό θάρρος μας καί τόν ενθουσια
σμό μας.'Ο αγώνας ρταν άνισος καί ή αδυναμία επιβολής 
των αιτημάτων μας ήταν φυσικό επακόλουθο, διότι βασι
κά μάς ελειπαν! .
1) *Η άπαιτουμέυη επέκταση των επίτροπων άγωνα. '
2) *Η σύνδεση του άγωνα μας μέ τούς εργαζόμενους.
3) *Η σύνδεση των αιτημάτων μας μέ τάζητήματα τής 
μέσης παιδείας.
ζ) Μιά ισχυρή επαναστατική οργάνωση μέ ευαυ πολιτι
κό καί ευαυ δυναμικό βραχίονα.

*0 άγώνας συνεχίζεται καί θά επανέλθουμε.

ΝΑ ΣΠΑΣΟΥΜΕ ΤΗ ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ
*Η χούντα μεταχειρίζεται κάθε μέσο γιά νά σταματήσει 
τήυ φοιτητική καί λαϊκή φωνή. Μέ τίς συλλήψεις,βασα-

νισμούς, επιστράτευση δεκάδων καί τήν έζαφάνηση δύο 
φοιτητών, προχώρησε στήν απαγόρευση τής δημοσίευσης 
κάθε είδησης πάνω στά φοιτητικά καί κατεδίωζε τούς 
εκδοτικούς οργανισμούς. *0 ευρωπαϊκός τύπος σιωπά 
εκτός ελάχιστων περιπτώσεων,σέ ευδειξη συμπαράστάσης 
πρός τήν χούντα.‘Υποχρέωση κάθε αγωνιστή καί κυρίως 
των φοιτητών είναι νά άντιδράσουν καί νά σπάσουν τόν 
νέο αυτόν κλειό τής χούντας.Καί 6 τρόπος είναι η δη
μοσίευση ανοικτών επιστολών, ανακοινώσεων προκυρήζεων 
^κλπ γιά τήν πορεία τού άγωνα μας,σέ φύλλα τυπωμένα 
Παράνομα μέ απλούς πολυγράφους, πού πρέπει νά μοιρά
ζονται μεταξύ των φοιτητών καί τών έργατών η νά στέλ
νονται μέ τό ταχυδρομείο γιά μεγαλύτερη ασφάλεια.
Δέν εχει μείνει άλλος τρόπος, μόνο άγώνας μέ ολα τά 
δυνατά μέσα. Σύντομα θά δώσουμε τεχνικές οδηγίες γιά 
τήν κατασκευή πολυγράφου.

ΝΑ ΤΗΣ ΚΟΠΕΙ Η ΦΟΡΑ
Συζητήται μέ ένταση οτι δολοφονήθηκαν φοιτητές. Τό ε
παναστατικό κίνημα πρέπει νά εξακριβώσει τήν είδηση.
Καί ή άπάντηση στή συμμορία τών δολοφόνων πρέπει νά 
είναι μία: θάνατος ατούς δολοφόνους. Γιά κάθε δολοφο- 
νημε'νο πρέπει νά επιλεγεί ένας εφοπλιστής-τραπεζίτης- 
βιομήχανος-μεγαλέμπορος ή ανώτερος στρατοκράτης, καί 
νά θανατωθεί. Καί δέν πρόκειται γιά τά...εγκλήματα τής 
χούντας...όπως μας ζαλίζουν οί φλύαροι "δημοκρατκοί", 
αλλά γιά τάέγκλήματα μιας κοινωνικής τάξης πού πρέπει 
νά τής κοπεί ή φόρα.

%ΝΑΣ ΥΠΟΥΛΟΣ ΕΧΘΡΟΣ
Τώρα θά μιλήσουμε γιά τήυ ασυνέπεια, πού είναι ενα α
πό τά μεγάλα εμπόδια γιά κάθε μορφή δράσης καί οργάνω
σης. Κατ’αρχήν ή ασυνέπεια είναι ασυμβίβαστη μέ τήυ ι
διότητα τού κοινωνικού έπανασ^ατη. Διότι αυτός είναι 
συνεπής, ακριβής, ευθύς καί οι πράξεις του βρίσκονται 
σέ πλήρη ευθυγράμμιση μέ τό πιστεύω του.’Αντίθέτως αυ
τό τό φοβερό έλάττωμα τής άσυνεπείας, εκδηλώνεται σαυ- 
τούς τούς περαστικούς τούςτουρίστες τούς κιυηματδς μας, 
πού συμμετέχουν συνήθως γιά νά σκοτώνουν τήν άνία τής 
αδειας ζωής τους,εως οτου βρούν μιά κατάλλη θέση καί



καί βολευτούν στό σύστημα. Ευτυχώς που οί ασυνεπείς 
στδ επαναστατικό κίνημα είναι λίγοι. Και στί^ δικός 
μας οργανωμένες δυνάμεις σχεδόν ανύπαρκτοι» Αλλα^ 
τδ καταστρεπτικό τους εαγο δόν μετριέται μονο μετον 
αριθμό τους. Διότι ακόμα καί ένας,με την ασυνεπειά 
του μπορεί νά καταστρέφει τδ έργο πολλών αλλων^συν- 
τρδφων του. Γιά τους λόγους που έξηγήσαμε λοιπόν, 
η άσυ νέπεια θά πρέπει νά καταπολεμηθεί με σύστημα 
καίμεθοδικότητα, σάν ένας άπδ τους πιδ υπουλους εχ
θρούς του κίνηματδς μας.

01 ΡΕΑΛΙΣΤΕΣ
’Από την δίκη του ΚΚΕ (έσωτερικού) Δρακοπούλου- Παρ· 
τσαλίδη. ’Εφημερίδα τδ ΒΗΜΑ 25 Ιανουάριου 1973«
*0 γενικός γραμματέας Μπάμπης Δρακοπουλος, ανελυσε 
στδ δικαστήριο τόν σκοπό καί τδ πρόγραμμα το“ κόμμα· 
τός του, καί εκεί άναπτύσεται ένας διάλογος τον ο
ποίον παρουσιάζουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ! Πώς θά γίνουν ολα αυτά!
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ! ’Επαναλαμβάνω δέν είναι άπαραίτητος 

ο ένοπλος αγώνας. Είμαστε ρεαλιστές. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ! Ιίοιδς θά σχηματίσει τήν κυβέρνηση την ο

ποία εσείς θέλετε!
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ! ’Ακόμη καί ο Βασιλιάς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ! ’Αρκετά.

Α να κοινωση
Ευχαριστούμε θερμά ολους τούς φίλους μας γιά τήνοί- 
κονομική τους συμπαράσταση, καί τά καλά τους λόγια 
γιά τά "ΜΑΧΙΜΑ ΦΥΛΛΑ".

Η ΠΡΩΤΗ Α Ν Α Μ ΕΤΡΗ ΣΗ

Μέ τάπρόσφατα φοιτητικά γεγονότα, γιά πρώτη φορά άπδ 
τό 67, ή κατάσταση ξέφυγε άπδ τά χέρια τής χούντας. 
Πρώτα πρώτα γιατί ποτέ δέν κατάλαβε, οτι πίσω άπδ 
τήν έπιφανειακή ηρεμία, σιγδβραζε ή άντίθεση τών ερ
γαζομένων καί επεσε έτσι θύμα τών ίδιων της τών συν
θημάτων .
,7Υστερα η άντιμετώπιση τών φοιτητών. Δύο λύσεις υ
πήρχαν! ή νάίκανοποιήσει μερικά αιτήματα, άλλά με 
πιθανό άποτέλεςίμα, νάαποκτήσουν θάρρος καί αυτοπε
ποίθηση τόσο οι φοιτητές οσο καί αλλα στρώματα ερ
γαζομένων καί νά άρχίσουν συνεχείς διεκδικήσεις έδώ 
κι εκεί, πού θάτίναζαν στδν άέρα τήν κυβερνητική 
προπαγάνδα περί "ηρεμίας τάξης καί άσφάλειας", η νά 
τούς χτυπήσει καταμμέτωπα όπως κι εκανε, πιστεύοντας 
οτι θά τούς λυγίσει.’Αλλά επεσε εζω.
‘Η δυσαρέσκεια είναι βαθειά καί οι φοιτητές εννοιω- 
σαν πώς είχαν τά κότσια νά κρατήσουν καί νά άπαντή- 
σουν στίς τρομοκρατικές ενέργειες τού καθεστώτος. 
Γιατί είναι τέτοια η άνελευθερία πού^έπικρατεΓ στδ 
πανεπιστήμιο μαί τέτοιο τδ άδιέζοδο οπού οδηγούν οι 
σπουδές, πού ο μδνος δρδμος πού άπομένει είναι η ά- 
ναμέτρηση μέ τό κράτος. Γιατί ή ελλειψη δουλειάς με
τά τδ δίπλωμα, δέν είναι μδνο θέμα κακής διαχείρησης 
καί κακού προγραματισμοΰ. Τό κράτος δέν είναι ενα όρ
γανό γιά τήν ευτυχία τών άνθρώπων καί τήν ικανοποίηση 
τών άναγκών τους. Είναι ενα έργαλεΓο πού χρησιμοποιεΓ 
φ  άστική τάξη γιάνάκινήσει τδν οικονομικέ μηχανισμό 
πρδς ενα σκοπό! τδ κέρδος. *Η χούντα δέν μπορεί νά 
ικανοποιήσει τά αιτήματα τών φοιτητών γιατί εκπροσω
πεί η ίδια, ενα σύστημα πού στηρίζεται στήν σπατάλη 
τής γής καί τής άνθρώπινης εργασίας.
*Η προπαγάνδα τής χούντας τινάζεται στδν άέρα. Απδ 
δώ καί πέρα δύσκολα 8ά γυρίσει πίσω ο τροχός. Ολο 
καί νέες δυνάμεις θά μπούνε στδν άγώνα, καί θά οδη
γήσουν στήν πτώση της καί στήν δημιουργία μιας και
νούργιας κοινωνίας ελεύθερης! χωρίς εκμεταλλευτές τής 
δουλειάς τών άλλων.
*Η κρίση τής δικτατορίας μπορεί νά δυναμώσει, καί δια



μάχες νά ξεσπάσουν μεταξύ στρατοκρατών καί μεταξύ 
στρατοκρατών καί εργοδοτών. Γιατί όταν πήραν την ε
ξουσία τδ 6?, είπαν στούς έργοδότεςΙ "Με μας δεν θά 
εχετεδιεκδικήσεις κι απεργίες στά εργοστάσια, συγκε
ντρώσεις καί διαδηλώσεις στούς δρόμους". * *Υπολόγισαν 
χωρίς τόν ξενοδόχο, κι αυτά τάλδγια σαρώθηκαν άπδ 
τά τελευταία γεγονότα. Η κρίση όμως θά βαθύνει καί 
θά οδηγήσει στην πτώση τής χούντας άν πάρουμε συνει
δητά στά χέρια μας τόν αγώνα. *Αυ ξεφυτρώσουν συνει
δητός πολιτικός οργανώσεις. "Αν οί εργαζόμενοι οργα
νωθούν σε εpγατικεςJ φοιτητικός, μαθητικός επίτροπός, 
κι έτσι καταφέρουν αποφασιστικά χτυπήματα στδ μισητό 
καθεστώς.

θά κάνουμε τό παν γι αυτό.

· · ·  · · ·  · « ·  ·  ·  ·  · · ·  · · ·  ·  ·  ·  ·  ····· ··**·«* ···· ··• ·  · · ·  ·  · · ·  · —  · · ·  ·  ·  · ·  # · ·· · ·  ·  ·  ·  · · ·  · · ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·

Δύο_βασικδς υπευθυνότητες
Η μόνιμη αυτή στήλη μας θά άσχολειται συστιματικά 

με τά ζητήματα τής οργάνωσης των δυνάμεών μας, καί 
με γενικότερα οργανωτικά προβλήματα τού αγώνα. Στδ 
προηγούμενο τεύχος μας μιλήσαμε γιά τήν επιτακτική 
αναγκαιότητα τής επαναστατικής οργάνωσης, καί γιά 
τίς δύο θεμελιώδης οργανωτικός άρχες πού ισχύουν 
γιά κάθε οργανωμένο επαναστάτη. Δηλαδή, νά άνήκει 
σό μιά ομάδα των όργανωμόνων δυνάμεών μας, νά συμε- 
τόχει στίς συνεδριάσεις της καί στήν δράση της, καί 
νά πληρώνει τήν οικονομική συνδρομή του.
Τώρα συμπληρώνουμε ότι κάθε ομάδα πρεπει, νά εκλέγει 
εναν σύντροφο γιά τήν οργανωτική υπευθυνότητα, δη
λαδή εναν οργανωτή, πού θά εχει ιδιαίτερη εύθύνη 
γιά τήν λειτουργία τής ομάδος καί τά όν γόνει δργα- 
νωτικά ζητήματα. ’Επίσης ή ομάδα πρεπει νά εκλεγεί 
εναν σύντροφο γιά τήν οικονομική υπευθυνότητα, δη
λαδή ενα ταμία πού θά μαζεύει τίς συνδρομός.
Η δουλειά τής οργανωτικής καί οικονομικής ύπευθυ-

νδτητας, μπορεί νά άνατεθεΓ σό διαφορετικά ή στδ 
αυτό πρόσωπο. θί σύντροφοι αυτοί δεν εκλέγονται γιά 
ορισμένο χρονο, άλλά βρίσκονται πάντα υπό τήν κρίση 
των μελών τής ομάδος τους. ’Επίσης τονίζουμε οτι ή 
εκλογή γιά τήν δργανωτική καί οικονομική υπευθυνό
τητα, δεν πρεπει νά γίνεται στήν τύχη καί βιαστικά 
άλλά με πολλή προσοχή καί με πλήρη εύθύνη. Καί εδώ 
εξηγούμε οτι γιά τήν ανάθεση τής υπευθυνότητας τού 
(οργανωτή), οί προτιμητό,Οι σύντροφοι πρόπει νά εί
ναι, εκτός άπδ μαχητικοί ακούραστοι και πολίτικα 
σκεπτδμενοι, ιδιαιτέρως οι πλέον συνεπείς καί ο ι 
πλέον συστηματικοί καί δραστήριοι. Γιά δε τήν δου
λειά τής οικονομικής υπευθυνότητα (δηλαδή του τα
μία), οι προτιμητόοι σύντροφοι είναι αυτοί πού μπο
ρούν νά κρατάνε λεφτά χωρίς νά τά χαλάνε, νά τά^ε- 
χουν άμεσως μόλις τούς ζητηθούν καί γενικά νά είναι 
συστηματικοί. ’Εκτός δε άπό τήν συγκέντρωση τών συν
δρομών τών μελών, νά έχουν ίδιες καί τρδπους γιά τήν 
εξοικονόμηση χρημάτων. Γιά τήν οργανωτική λειτουργία 
καί τάο’κονομικά ριναι υπεύθυνα ολα τά μέλη μιδς ο
μάδος, όπως καί όλοι οί σύντροφοι τών οργανωμένων 
δυνάμεών μας. Καί ή σωστή οργανωτική λειτουργια^και 
ή ταχτοποίηση τών οικονομικών κλπ, εξαρτιώνται απο 
τήν συνε ιδητοποίηση τών προβλημάτων μας απο ολουε; 
μας. Πέραν όμως άπό αυτή τήν βασική διαπίστωση, ο 
άγώνας μας μάς άποδεικνύει καθημερινά,ότι γιά τδν 
συντονισμό τών ενεργειών μας καί τήν λειτουργία τής 
οργανωμένης μας δύναμης, άπαιτούνται και οι ειδικες 
υπευθυνότητες πού άναφέραμε. Χωρίς δε αυτός είναι 
άδύνατη ή λειτουργία μας, καί φυσικά καί η επαναστα
τική μας δράση.

’Ανακοίνωση
Είναι υπολογισμένο αυτό τδ έντυπο ώστε τσακιζόμενο 
στή μέθη νά χωράει σό εναν κοινό φάκελλο αλληλογρα
φίας. Μαζί με τδν φάκελλο ζυγίζει Ι9^γραμμάρια ακρι
βώς καί πηγαίνει με τδ γραμματόσημό απλού γράμματος, 
διότι τό άνώνατο βάρος ενός απλού γράμματος είναι 20 
γραμμάρια.



ΑΛΛΑΓΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ 
Διαδικασία
1) Κόψιμο της καινούργια φωτογραφίας στδ ίδιο ακρι
βώς μέγεθος καί σχτίμα με την αυθεντική.
2) Φτιάξιμο της σφραγίδας (ανάγλυφης η μελανιού) πά
νω στην καινούργια φωτογραφία. ^
3) ’Ακριβές σημάδεμα πάνω στδ διαβατήριο της θέσης 
της αυθεντικής φωτογραφίας.
4-) Ξεκόλλημα της αυθεντικής
5) Κόλλημα της καινούργιας φωτογραφίας.
Σφραγίδα μελανιού
Με ενα σκληρό καί μυτερό μολυβί, σχεδιάζουμε με ξε- 
πατηκωμα τό σχέδιο της σφραγίδας από τό πρωτότυπό.
Στό διαφανές χαρτί που κάναμε τό σχέδιο -κολλάμε 
άπδ κάτω- με λίγο σελοτέηπ στην άκρη ενα κομμάτι εκ- 
τογραφικό καρμπόν, με τη μελανωμένη επιφάνεια νά κολ
λάει στδ χαρτί. Καί με τό ίίδιο μολυβί ξανασχεδ ιαζου- 
με στδ ίδιο χαρτί την σφραγίδα. Τό καρμπόν πατιεται 
καί τό μελάνι του κολλάει στην κάτω μεριά του χαρ
τιού, σχηματίζοντας μελανωμένα τό αρνητικό της σφρα
γίδας. Τώρα άλλείβουμε με οινόπνευμα τό χαρτί η τη 
φωτογραφία,οπού θέλουμε νά βγει η σφραγίδα, και αφή
νουμε λίγα δευτερόλεπτα μέχρι νά μη γυαλίζει τό οινό
πνευμα. ’Ακουμπάμε τό χαρτί μέ τη σφραγίδα καί πιέ- φ  
ζουμε μέ ενα κύλινδρο. ’Ανάλογα μέ τό οινόπνευμα καί 
τήν πίεση η σφραγίδα θά βγει πιό τονισμένη η πιδ ξέ
θωρη. ( Τό έκτογραφικό καρμπόν είναι ενα ειδικό καρ
μπόν που χρησιμοποιείται γιά τούς πολυγράφους οινο
πνεύματος ).
Σφραγίδα ανάγλυφη
Στην πίσω μεριά τής φωτογραφίας πού θά χρησιμοποιή
σουμε , κολλάμε μέ σελοτεηπ ενα καρμπόν χεριού μέ με
λάνι πρός την πίσω μεριά τής φωτογραφίας. Τοποθετού
με τώρα τή φωτογραφία αυτή μέ τό καρμπόν πάνω στην 
αυθεντική καί τήν τρίβουμε μέ μιά στρογγυλεμένη επι

φάνεια (πίσω μεριά στυλό μπίκ, κεφάλι πινέζας κλπ). 
Στά σημεία πού ή σφραγίδα εξέχει τό καρμπόν αφήνει 
τό αποτύπωμα στήν πίσω μεριά τής καινούργιας φωτο
γραφίας. Βγάζουμε τό καρμπόν καί τοποθετούμε τώρα 
τήν καινούργια φωτογραφία ανάποδα ώστε νά βλέπουμε 
τό αποτύπωμα, αφού βάλουμε άπδ κάτω δύο-τρία στυπό- 
χαρτα, καί πατάμε μέ ενα στυλό πού δέ γράφει τό άπο- 
τύπωμα, δημιουργώντας έτσι τήν ανάγλυφη σφραγίδα,τής 
όποιας κανονίζουμε τό πάχος άνάλογα μέ τό πάχος τής 
μύτης καί των στυποχάρτων.
Ξεκόλλημα
Οι κοινές κόλλες ξεκολλάνε μέ τήν πίσω μεριά τής λε
πίδας ενός κοινού μαχαιριού, αφού ξεκολλήσουμε μέ 
τό νύχι μιά γωνία. ’'Αλλες κόλλες πιδ δύσκολες μέ 
τόν ατμό νερού πού βράζει. Οι δυσκολώτερες (θερμο
δυναμικές) θέλουν υπομονετικό ξύσιμο μέ ξυραφάκι ή 
άλλο μυτερό εργαλείο, καταστρέφοντας τήν φωτογραφία 
στρωμα-στρωμα.
Βγάλσιμο στρογγυλών συνδετήρων
Κάτω άπδ τόν συνδετήρα βάζουμε μιά στρογγυλή γόμα 
σβησίματος πού ή τρύπα της νάσυμπίπτει μέ τήν τρύ
πα τού συνδετήρα, στί|ν όποια χώνουμε κάθετα τήν ά
κρη ενός στυλό μπίκ έτσι πού νά σφηνώνει γερά στδν 
συνδετήρα. Πατώντας τό στυλό μέ δύναμη, ανασηκώνου- 
με τόν συνδετήρα γύρω-γύρω μέ ενα άτσάλινο αιχμηρό 
εργαλείο. Καινούργιοι συνδετήρες καί τό εργαλείο

ίιά νά μπούν, υπάρχουν στάκαταστήματα πού προμηθεύ- 
υν τούς τσαγκάρηδες, γιατί οι συνδετήρες αυτοί χρη· 

σιμοποιούνται στίς τρύπες τών παπουτσιών γιά τά 
κορδόνια.
Σημείωση
"Οταν δουλεύουμε πάνω σέ ενα φύλλο διαβατηρίου νά 
βάζουμε πάντα άπό κάτω ενα σκληρό χαρτόνι γιά νά 
μήν χαλάσουν οι άλλες σελίδες. Νά ε^ουμε καλό φωτι
σμό, φακό, μολύβια καί στυλό κάθε είδους καί πολλή 
υπομονή. Καί νά μήν άπογοητευθούμε από τις πρώτες 
άποτυχίες. Είναι άμαπδφευκτες.



ΕΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ
Τδ μικρδ οίκονομικδ λεξιλδγιο σε πέντε γλδσσες. 
Κατδ σειρδ στδ'Ελληνικδ-Γαλλικδ-’Αγγλικδ-Γερμανι- 
κδ-’ΐταλικδ.
* Επίσης τδ "ΤΙ ΖΗΤΟΥΜΕ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ;»* που είναι έ
να κείμενο 26 σελίδων, μέ Αναλώσεις καί καθήκοντα. 
Καί τδ. δώο κείμενα έκδδθηκαν δπδ τα "ΜΑΧΙΜΑ ΦΥΛΛΑ" 
σδν εκτατες έκδδσεις.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Κδθε ένας είναι έλεδθερος νδ αναδημοσιεύσει δτι 
θέλει δπδ όλες τίς έκδδσεις μας, καί παλαιές καί 
νέες. Διαβδστε προσεκτικδ τδ "ΜΑΧΙΜΑ ΦΥΛΛΑ" καί 
μετά χ£ρν μέ χέρι ή ταχυδρομικές, δώστε τα καί σέ 
άλλους νά τδ διαβδσουν.

Είναι υπολογισμένο τδ έντυπο ώστε τσακιζδμενο στήν 
διακεκομμένη γραμή νδ χωρδει σέ εναν κοινδ φδκελλο 
Αλληλογραφίας, καί νδ πηγαίνει μέ τδ γραμματδσημο 
ποδ χρειδζεται ενα κοινδ γρδμμα.
Τδ "ΜΑΧΙΜΑ ΦΥΛΛΑ'* βγαίνουν Απδ σοσιαλιστικές Επα
ναστατικές δυνδμεις, καί είναι συνέχεια προηγουμέ
νων Εκδοτικών προασπαθειων, γιδ τίς οποίες θδ Ανα- 
φερθοΰμε είς τδ μέλλον.
Η_ΔΧΕΥΘΥΝΣΗ_ΜΑΣ
Τδ έντυπό μας γιδ λδγους Ασφαλείας τυπώνεται στδ 
έζωτερικδ (Βέλγιο). Διεδθυνση θδ βδλουμε Αργδτερα.
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ
Παρακαλοΰμε τοδς φίλους μας νδ μας ενημερώνουν γιδ 
κδθε νέο Απδ τδν καθημερινδ Αγώνα του λαοΰ μας, μι· 
κρδ ή μεγδλο. Γραφτέ τήν είδηση καί φροντεΓστε νά 
τήν λδβωμε.


