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If
Ύπερ toö εύσεβεοχάχου καί θεοφυλάκχου ßa- 

σι λέως ήμών..., reovr-ός χοϋ βθνονς καί χοϋ σχρα- 
τού, χοϋ Κυρίου δεηθώμεν.



1ϊί_£ΗΥ£2Ιϊ2ί5Ξ είναι δ τίτλος ττ̂ ς ένιαίας δρά- |
σης (πρός τό παρόν τριών δργανώοεων),στόν σκλη
ρό άγώνα κατά της δικτατορίας.

Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

1 9  7 1 ’Αριθμός φύλλου



*Η Συνεργασία κυκλοφόρησε ενα 
μικρό βιβλιαράκι 60 σελίδες, 
γιά τδν άνταρτοπόλεμο των πό
λεων ,γραμμένο άπό τόν Βραζίι- 
λιάνο έπαναστάτη Κ.Μαριγκέλ-* 
λα.Διάστασις 8X12 εκατοστά.

*Η Συνεργασία.κυκλοφόρησε μιά 
μικροσκοπική αφίσσα (γραμμα
τόσημο) μέ συνθήματα κατά τής 
δικτατορίας."Εχει δπισθίως γό
μα καί μέ σάλιο κολλάει παντού 
Διάστασις 3X4 εκατοστά.
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ΑΝΤΙΣΤΑ0ΗΤΕ

Η Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α
Είμαστε αυτό πού 6νοιαζόμαστε .Μιά συνεργασία ομάδων 

πού έπεβλή^ηκε,άπό τήν Αδυσώπητο άνάγκη τοΟ Αγώνα,κα
τά τής δικτατορίας.Αύτά πού λέμε δέ, είναι απλά και κα
θαρά, σάν τήν συνειοηση του μεγάλου μας ελληνικού λαού.
Κάθε μία έκ τών συνεργαζομένων δμάόων, σιά πολιτικά 

της,στά οργανωτικά της,άλλά καί στήν δράση της.διατηρεί 
τήν απόλυτη άνεξαρτησία της.Καί συνεργάζεται,σ αυτά πού 
δέν μπορεί νά κάνει μόνη της,καί πού είναι φυσικά τά σο- 
^αρώτερα. Αυτή ή μορφή τής^συνεργασία ,ύποκα·^ιστα^κατά 
ενα τρόπο,τήν άνυπαρξια μιας σοβαρής καί δυναμικής Αντι
στασιακής οργάνωσης. _

Σ’αύτήν τήν όργανωτικής μορφής,διάρθρωση.καταλήξαμε 
πρώτον,γιατί εϊόαμε δτι καδένας μόνος του,ελάχιστα πρά
γματα κάνει,καί δεύτερον,γιατί πειστήκαμε,‘οτι τό κλίμα 
συνενόησης,καί έμπιστοσύνης,μπορεί νά δημιουργηθεΐ σήμε
ρα, μόνο μέσα σέ κοινούς αγώνες.Μ’αυτήν τήν εμπιστοσύνη 
καί τήν συνενόηση,καρπός τής σημερινής μας συνεργασίας, £ 
θά ο ί κοδομηθε ϊ καί ή τελική μορφή δργάνωσης^γιά τόν άγώ- 
να. βάσει τής πείρας.καί των συμπερασμάτων ο\ων τών συ- 
νεργαζόμενων.Κατά τήν διεξαγωγή του άγώνα,πού έκιός άπό 
σκληρός,θάναι καί πολύ μακρύς,μπορούμε νά συζητήσουμε, 
άδελφικά,καί νά λύσουμε τίς υπόλοιπες διαφορές μας.

*0 άγώνας μας,κατά τής δικτατορίας,θαναι άμείλικτος.
Θά τήν πολεμήσουμε,μέχρι τήν τελική συντριβή της.* Αγω
νιζόμαστε έναντίον της,μ'ολα τά μέσα.Τήν πολεμάμε σ ολη 
τήν κλίμακα των δυνατοτήτων μας. Από την διείσδυση καί 
στήν παραμικρότερη ρωγμή της, διά μέσου καί τής παραμι- 
κρότερης δραστηριότητος τών πολιτών,πού έπιτρέπεται,καί 
κάθε άλλον τρόπον,μέχρι τίς προκυρήςεις,τά έντυπα,τά σα- 
μποτάζ,τούς δυναμίτες,καί τόν ένοπλο άγώνα.Γιαυτό καί 
μπορεί νά συμετάσχει κάθε δημοκρατικός πολίτης,στόν κοι
νό άγώνα,προσφέροντας άνάλογα μέ τίς δυνατότητές του.

‘0 άγώνας πού διεξάγουμε,είναι μέν, οδυνηρός,καί μα
κρύς, άλλά έχει ενα μεγάλο σκοπό.Δέν αγωνιζόμαστε,γιά νά 
ξαναγυρίσουμε στήν προδικτατορική έποχή.Αυτά τά κόμματα 
δ βασιλιάς,ή βουλή του^,οί υπηρέτες του κεφαλαίου καί 
του ιμπεριαλισμού, καί ο φαύλος κύκλος πού εκκόλαψε(ΐτήν 
δικτατορία,άνήκουν στά περασμένα.Δέν πολεμάμε γιά ενα 
άποκρουστ ικό^παρελθόν, άλλά γ ιά ενα έλπιδο^όρο μέλλον.
’0 δρόμος τού μέλλοντος τού ελληνικού λαού,πού θά περά- 
σει πάνω άπό τό πτώμα τής δικτατορίας,μπορεί νά οδηγήσει



στήν^εύτυχία του λαού.Μ'ένα καθεστώς τού έφ’δσον πετά- 
ξε ι εξω Από τήν χώρα,όλους τούς ιμπεριαλιστές,καί κοι
νωνικοποιήσει τίς εταιρίες τους,καί τιμωρήσει αμείλικτοι 
τούς συνεργάτες τής δικτατορίας,καί δημεύσει τίς περι
ουσίες τους,θά τραβήξει γιά ριζικές αλλαγές.
- Μετατρέτοντας τήν μεγάλη ιδιοκτησία σέ κοινή ιδιοκτη

σία του λαού,καί έξασφαλίζοντας τήν απευθείας απο το 
λαύ διαχείρηση καί έλεχγο τής κοινωνικής ιδιοκτησίας.

- Κατ.οχύρόνωντας τήν έλευθερία κριτικής,του Τύπου,καί 
τής οργάνωσης των πολιτών,καθώς καί τδν πλήρη σεβασμό 
προς τήν Ανθρώπινη προσωπικότητα^ ^

- Καί έγκαθυόρύοντας τό καθεστώς_τής_αμεστ|ς_ε§ουσία£_
τοΰ^ΧαόΰΤ
Μέ τό πώς θά δνομάζεται αυτό τό καθεστώς,δέν Ασχο

λούμεθα τώρα."Αλλωστε στό οημερινό κόσμο,έχουν τόσο έ- 
ξευτελισθει,οι πολιτικές λέξεις,καί τά Ονόματα τών κα
θεστώτων,πού μιά ονομασία,περισσότερο θά μπέρδευε.^
Καί αυτό δμως είναι μέσα στις δικαιοδοσίες^τυύ λαού.
TÓ θειία αυτό του μεγάλου σκοπού του Αγώνα,έχουμε ολο 
τόν χρόνο,νά τό συζητήσουμε,καί νά τό μελετήσουμε,κατά 
τήν δύσβατο πορεία,πρός τό ευτυχές μέλλον.Τώρα όμως ας 
Ασχοληθούμε μέ τό μαρτυρικό παρόν.Μέ τόν πόλεμο κατά 
τής τυραννίας,πού συνθλίβει τό^πνεύμα καί^τήν ζωή μας. 
Τώρα ας σπείρουμε,καί μετά θερίζουμε.Καί αν δέν θερί
σουμε εμείς,θά θερίσουν άλλοι...

Σ'αύτή τήν σημερινή όργανωτική μορφή συνεργασίας μας 
Τήν''Συνεργασία·; μπορεί νά συμμετέχει #καθ’ ένας,χωρίς αι
τήσεις ,ένγΥραφές,καί πρωτόκολλα,καθ'ένας πού συμφωνεί η 
σχεδόν συμφωνεί μ’αύτ$ πού λέμε,πού κάνουμε,καί^πού σκε
πτόμαστε. Μπορεί καθ’ένας νά συνεργαστεί μέ τήν“Συνεργα
σία* μέ πολύμορφο τρόπο.Η δουλεύοντας μέ μιά οποιαόήαο- 
τε,άπό τίς συνεργαζόμενες|όμάοες τής Συνεργασίας,η κά- 
νονιας κι αυτός,κάτι Απ’αύτά πού περιγράφουμε,ή γενικά 
συνεργάζεται όπως θέλει καί μπορεί.

Καρπός τής συνεργασίας μερικών ομάδων,εΤναι καί τό έ
ντυπο αυτό’, Η Συνεργασία". ’Εάν δμως διαφωνήσουμε σ ’ένα 
ή περισσότερα άρθρα του, δέν θά πρέπει ούτε νά Απαγοη- 
τευθοΰμε,ούτε νά Αγανακτήσουμε Αλλά νά σκε^θουμε δτι με
ρικοί συνεργάτες μας,στό αλφα η βξίτα θέμα έχουν μιά^δια- 
φορετική γνώμη από μας."Αλλωστε είναι φυσιολογικό,σ'αύ
τή τήν ειδική μορφή δργάνωσης πού περνάμε,νά μήν συμφω
νούμε καί σ'δλα.Καί ούτε μπορούμε νά περιμένουμε πρώτα 
νά συμφωνήσουμε σ'δλα,καί μετά νά συνεργαστούμε καί νά 
δράσουμε. Αλλα αντιθέτως.πρώτα συμφωνούμε στά γενικά καί 
προχωραμε,καί τά υπόλοιπα τά συζητάμε στό κοινό ó p ó u q I

Γ ι ά  τ 3 ν φ ό β ο

Ενα βιβλίο τού Γενικού ’Επιτελείου Στρατού, γρά
φει, οτι, γιά νά νικήσης τόν έχθρό,πρέπει νά τού 

καταστρέφεις τά ηθικά του όπλα,καί νά τού συντρίψεις τήν Αγωνιστική του θέληση.
Γιά τήν ήθική καταράκωση τού έχθροΰ,πρέπει νά τού έ- 

πιβάλεις τήν ιδέα,οτι τό δίκαιον βρίσκεται μέ τό μέ
ρος σου, καί^οτι αύτός εΓναι παρασυρμένος σ’ένα μάταιο 
καί άδικο Αγώνα. Γιά νά τού συντρίψεις δέ,τήν Αγωνι
στική του θέληση,μαζί μέ τήν καταστροφή τών ήθικών του 
οπλών,πρέπει^νά τού έπιβάλεις^τήν ίδέα,δτι είσαι 6 ί -  
σχυρός,καί αύτός δ Αδύναμος, δτι είναι προκαθωρισμένη 
ή καταστροφή του,καί δτι δ μοναδικός δρόμος του είναι 
νά μήν πολεμήσει,καί νά ύποταχθεΐ γιά νά έπιζήσει.

Δηλαδή πρέπει νά έμφανισθούν διογκωμένες οί κατα
στροφικές σου δυνάμεις στά μάτια του,καί μειωμένες οί 
δικές του στήν συνείδησή του."Ετσι τόν παραπλανεΐς, 
καί τού έπιβάλεσαι ψυχολογικά διά τού φόβου.

“Ολα αύτά πού είναι δόγματα τής στρατιωτικής τέ- 
χνης,δέν είναι καινούργια.‘Η Αρχή τού ν’Απευθύνεσαι 
στόν φόβο γιά νά σιντρίψεις τήν ’Αντίσταση τού Αντι
πάλου , διαμορφώθηκε στά βάθη τών χιλιετηρίδων,καί εί
ναι ̂ μιά καθαρή Αντιγραφή τής φύσεως.
Αύτό τό βλέπουμε καθαρά στά έπιτιθέμενα ζώα,καί ι

διαιτέρως στ'Αρπακτικά καί σαρκοφάγα,τά όποια πέρνο- 
ντας τρομακτική δψη καί βγάζοντας φοβερές κραυγές,προ
σπαθούν διά τού φόβου,νά παραλύσουν τήν αντίσταση τών 
θυμάτων τους γιά νά τά καταβροχθίσουν.
, 'Αναφερθήκαμε στά στρατιωτικά βιβλία τού Γενικού 
Επιτελείου Στρατού,γιατί δλα αύτά τά καθήκοντα γιά 

τήν υποταγή τού έχθροΰ,οί στρατοκράτες καί τό βοηθη
τικό τους έξάρτημα ή Αστυνομία, τά έφαρμόζουν στήν 
πράξη τώρα. Μέ τήν μικρή λεπτομέρεια δμως,δτι ό έχ- 
θρός πού Αναφέρουν τά βιβλία,είναι ό ελληνικός λαός. 
Είμαστε κατά τής ψεύτικης θριαμβολογίας καί δεν συμμε
ριζόμαστε τήν προπαγάνδα μερικών,περί χάρτινης καί ε
τοιμόρροπης δικτατορίας κτλ..
Παράλληλα όμως πιστεύουμε δτι οί στρατοκράτες καί δ 
καταπιεστικός τους μηχανισμός είναι πιό αδύνατοι Από 
οτι φαίνονται στά μάτια τού έλληνικού λαού, καί δχι 
άτρωτοι. ούσιαστική τους δύναμη, βρίσκεται Ακριβώς 
στό δτι έχουν έφαρμόσει μ επιτυχία στήν πράξη, τό στρα*· 
τιωτικό δόγμα πού Αναφέραμε.



"Εχουν υποβάλει στόν \αό τήν ίοέα νά νόμιζει^αυτους^, 
πολύ ισχυρότερους Απ’οτι πράγματι είναι, καθω^καί οτι 
ό ίδιος είναι έντελώς Αδύνατος,*αί ανίκανος ν αμυνθεί. 
Στόν ηθικό τομέα όμως οι στρατοκράτε^ ηττφθηκαν, διό
τι δέν κατάφεραν νά πείσουν τόν λαό,οτι ειναι^υπερασπι
στές του δικαίου,Αλλά τό αντίθετο. Καί παρά τι^ λυσω- 
δεις προσπάθειές τους νά έξαπατίσουν τήν νεολαία,το 
αέλλον δέν είναι αισιόδοξο γιαυτους. Διότι τά ηθικά 
οχειρά της δημοκρατίας καί της πολίτικης ελευθερίας, 
στήν συνείδηση του ελληνικού λαού,παραμένουν Απόρθητα.

'Επομένως δέν τούς μένει πιά^παρά η^άρχή τής συντρι
βής τής άγωνιστικής θέλησης του εχθρού διά του ψοβου. 
Αυτός καθ αυτός δ σ τ ρ α τ ό ς,είναι ακατάλληλος νά επιραλ- 
λει τόν φόβο στόν λαό, διότι οι στρατιώτες είναι παρε- 
συρμένοι καί Αποταγμένοι μέν,Αλλά καί είναι αναπόσπα
στο τμήμα του εχθρού..δηλαδή τοΰ λαοΰ. _ _

Καί αυτό θά είναι τό Αδύνατο καί μοιραίο σημείο των 
στρατοκρατών στό μέλλον.Γιαυτό τόν λό^ο οι στρατοκρά- 
τες κατέφυγαν στήν ύπηρασία τών ειδικών σωμάτων κατα
πίεσης πού προύιίήρχαν, τής ΚΥΠ,τής Αστυνομίας και της 
χωροφυλακής, γιά νά εφαρμοστεί τό δόγμα τοΰ φόβου,διά 
παντός μέσου,βάρβαρου καί μή.

Αυτοί προσπαθούν 5έ, νά πείσουν τόν λαό,δτι γνω
ρίζουν τήν παραμικρότερη κίνηση καί σκέψη,κάθε Ατόμου 
καί ως έκ τούτου είναι παντογνώστες καί παντοδύναμοι.

Ή  πραγματικότητα όμως είναι διαφορετική. Η ΌΤΙ »Α
στυνομία ,χωροφυλακή κτλ. έχουν Αρκετούς πράκτορες,καί 
έφαρμόζουν καί έπιστημονικές μεθόοους κτλ..Αυτό Ομως 
δέν σημαίνει οτι έχουν καί μαγικές ιδιότητες, καί εί
ναι Αδύνατο νά γνωρίζουν μιά αντιδικτατορική ενέργεια^ 
άν μεταξύ τήε συγκεκριμένης Αμάδος,ή Αργάνωσης πού δρα 
δέν υπάρχει ένας χαφιές, η αν δέν ‘έγινε έκ μέρους των 
μιά έπικίνδυνη Απερισκεψία.

'0 ρόλος μας δέν είναι νά υποτιμήσουμε τήν Αστυνο
μία,οΰτε καί νά(τήν υπερτιμήσουμε. Αλλά νά τήν^όοΰμε 
όπως είναι.Σάν ενα έπικίνδυνο έμπόδιο πού μπορεί μ ε- 

ορισμένο τρόπο ’Οργάνωσης καί δράσης νά ζεπεραστει. 
Είναι βασικό μας συμπέρασμα,οτι γιά νά πολεμήσουμε τήν 
δικτατορία,πρέπει νά πολεμάμε καί τόν φόβο πού τήν στη
ρίζει. Συνταγές#ομως Αφοβίας δέν διαθέτουμε,ούτε υπά
ρχουν. Είμαστε δλοι κανονικοί άνθρωποι μέ νεύρα και 
κόκκαλα ,καί δέν χρειάζονται υπεράνθρωπες δυνάμεις γιά 
νά διακρίνουμε τήν πραγματικότητα.’Αρκεί μιά στοιχειώ
δης λογική καί ψυχραιμία.‘Αρκεί νά μήν γινόμαστε έρμαια

τών έκφοβιστικών διαδόσεων καί δηλώσεων. Γιά τόν Απλού 
στατο λόγο οτι διά τής λογικής μέν,μπορούμε νά έκτιμή- 
σουμε τήν πραγματική δύναμη του έχθροΰ,καί νά μήν παρα 
συρόμαστε^άπό τίς εικόνες πού θέλει νά μας έπιβάλει, 
και διά της ψυχραιμίας δέ,νά δργανώσουμε τήν Αντεπίθε- 
σή^μας,Ανάλογα μέ τίς δυνατότητές μας,καί τίς Αδυναμίες του Αντιπάλου.

Μ ε ρ ι κ ά  * Ο ρ γ α ν ω τ ι κ  ά

, ?α°£Κ^ , τΰ£ σημερινής όργανωμένης δράσης είναι η ομάδα.(Ασχέτως τής ονομασίας τής κάθε μιας).
- Αποτελείται Από 3-7 μέλλη,πού γνωρίζονται Από καιρό και μέ ποικίλους θεσμούς.
- Σφυρηλατεί στά μέλλη της,τό Απαραβίαστο τών μυστικών
- Δρα πάντα στήν παρανομία,άλλά δέν θά περιφρονήσει καί 

κάθε μισονόμιμη,ή νόμιμη δυνατότητα δράσης.
- Στηρίζεται προτίστως,οχι στήν μεγαλοπρέπεια τών σχε

δίων δράσης,άλλά εις την έντός χρονικού προγράμματος πραγματοποίησίν των.
- ¡Προετοιμάζει τήν αυτονομία δράσης τ^ς,βρίσκοντας τά 

Αναγκαία,κατά δύναμη καί προτίμηση,όπως οικονομικά, 
πληροφορίες,έκτυπωτικά,κρυπτές,μεταφορικά,τεχνικά,χη- 
ΐαικά εκρηκτικά,οπλισμό κτλ.
Οργανώνει τήν εύκινησία της,μ’ένα σύστημα ταχείας έ- 

πικοινωνίας,καί συνενοήσεως τών μελλών της.
- Ενεργεί κατά τήν δράση της,πάντα αιφνιδιαστικά καί εξαφανίζεται Αμέσως.
“ Εξαπατα τήν Αστυνομία,Αλλάζοντας συχνά περιοχή καί 

τρόπο δράσης,καί Αφήνοντας πίσω της παραπλανητικά ίχνη
- Στρατολογεί προσεκτικά νέους μαχητές γιά τόν Αγώνα, 

τούς βοήθα νά συγκροτήσουν μιά νέα αύιόνομη Αμάδα,καί 
δι ενός Ατόμου »επικοινωνεί,καί συνεργάζεται στά Αναγκαία.

0 άποκεντρωτισμόε των ομάδων.έξασφαλίζει στεγα- 
νδτητα καί ευκινησία,καί ύποβοηθεΐ αμυντικά τήν γενική 
Ανάπτυξη. 0 συντονισ^ός<υποκαθίσταται,μέ μιά ποικιλία 
μορφών συνεργασίας των ομάδων.Είναι ένα δύχτυο αυτόνο
μων,καί προσεκτικά συνεργαζόμενων Αμάδων.

Στόν Αγώνα μας,δέν Αρκεί μόνο τό θάρρος μας,άλλά 
“^“ '’Τείται, προσοχή καί σοβαρότητα.Οι έπιπόλαιοι 
καί αδιόρθωτοι,θα πρέπει νά Απομακρύνονται τό συ- 
ντομώτερο Από κάθε έπικίνδυνη δουλειά ή καί εντελώς .
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βΤά πολιτικά^πράγματα είναι Αρκετά διαυγή.'Η δικτατορία, 

ούτε φεύγει,ούτε πρόκειται νά φύγη μόνη της. Η στρατβκρατ· 
τική κλίκα δέν πρόκειται ν<£ παραιτηθεί άπό τά τερατώδη^ 
υλικά καί ηθικά προνόμια πού Απολαμβάνει.Τά περιφρουρεί 
καί θ ’άμυνθή λυσσασμένα,μέ τά δπλα,καί τά δόντια της και 
τά νύχια της,'Η μή παραίτηση των προνομιούχων,έκ^τών προ
νομίων των,είναι νόμος ιστορικός,καί ισχύει γιά ολους, 
τούς δυνάστες,καί έκμμεταλευτές.

Ot κυβερνήσεις των μεγάλων χωρών υποστηρίζουν τήν 
δικτατορία.Οι κυρίαρχοι,τών δύο μεγάλων χωρών, Αμερικής 
καί Ρωσσίας,δπως οι βασιλιάδες τ?5ς έποχής του Μέτερνιχ, 
έχουν συνάψει καί αυτοί,μιά νέα^ιερά^συμμαχία,γιά ν Αμυ
νθούν πρό του κοινού κινδύνου τών λαών,πού ό καθένας του 
εχει υπό τόν έλεγχόν του,καί δυναστεύει. *0 Αμερικάνικος 
Ιμπεριαλισμός,πού έγκαθύδρυσε τήν δικτατορία,εχει οικο
νομικά καί στρατιωτικά συμφέροντα νά τήν διατηρήσει.Καί 
γιαυτό τήν ένισχύει,καί Ανενδίαστα,καί έπιδεικτικά.
* Η Σοβιετική "Ενωση,καί οί δικοί τους,μέ τόν^κανόνα του 
Μ ΰοέρ avcj όχωυ τό βυμφιρον Μ " , συνεργάζονται, καί υποστηρίζουν 
οικονομικά τήν δικτατορία.Αδιαφορώντας γιά τίς συνέπειες 
"Αλλωστε καί αυτοί γνωρίζουν,δτι ή κυβέρνηση τών Αμερικα
νών στήν * Ελλάδα,δέν διαφέρει Από τίς Αντίστοιχες δικές 
τους,στήν Τσεχοσλοβακία,Πολωνία,καί τίς άλλες... ,
Γιά δέ, τίς"όημοκρατικές" κυβερνήσεις τής Ευρώπης,καί αυ
τοί ουσιαστικά,ένδιαφέρονται μόνο γιά τίς ιμπεριαλιστι
κές τους έπενδύσεις στήν γή μας. Αυτή είναι η Αλήθεια.
Καί Από κεί καί πέρα,οί Ανθρωπιστικές τους διακυρήςεις, 
καί τό ένδιαφέρον τους γιά μας,ειναι^μιά ψευτιά καί μιά 
υποκρισία,γιά νά μας κοιμήσουν,καί ναμαστχ αιώνια δού
λοι τους.

Τά τέσσερα χρόνια τής δικτατορίας,ήταν ένας πολύ
τιμος χρόνος πού χάθηκε.Τόσο τό^χειρότερο γιά μας.Καί 
τήν ευθύνη τήν φέρνουν αυτά τά αθλια κόμματα.Τό 67,’6& 
καί ’69,όταν δ λαός βρισκόταν σέ Αναβρασμό,καί περίμενε, 
αύτοί καθόντουσαν εκεί στό έξωτερικό,καί άσχολούντο μέ 
υπομνήματα πρός τούς Αμερικάνους ιμπεριαλιστές,καί έκλι- 
παρούσαν νά τους Ανατεθεί ή κυβέρνηση τής ..Αποικίας., 
διαβεβαίωναν συνεχώς τόν λαό,δτι η δικτατορία πέφτει,χω
ρίς νά κάνουν δμως καί καμμιά προσπάθεια γιά^νά τήν ρί
ξουν. Τόν καθτ^σύχαζαν,μέ έλπίδες Απατηλές,καί μέ τίς πα- 
ρατεταμένες Αναμονές,τόν κούρασαν,καί τόν εξουθένωσαν.
Οι δηλώσεις τους,γιά Αγώνες,καί δυναμική Αντίσταση,καί 
αυτές ψεύτικες απεδείχθησαν.Καί οί Αντιστασιακές πρά
ξεις πού έγιναν, στήν πρωτοβουλία ομάδων λαϊκών Αγωνι-
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στών όφείλονται,καί έλάχιστα σ ’αύτούς.’Αλλά δέν έξαπά- 
τησαν μόνο τόν λαό εδώ,αλλά καί τούς έλληνες του εξω
τερικού,καί τούς προοδευτικούς ξένους.Μέ τίς " Αντι
στασιακές " τους όργανώσεις,έκαναν παγκοσμίως,καί έπί 
χρόνια,οικονομικούς έράνους,καί συγκέντρωσαν κολοσιαΤα 
ποσά,γιά τήν "Αντίσταση" πού τά κατασπατάλισαν σέ συ
νδιασκέψεις καί συνέδρια,στούς εσωκομματικούς τους καυ
γάδες,καί σέ δεκάδες αργόμισθους γραφειοκράτες. Η δια- 
φημησμένη "Αντίστασή τους" ήταν μιά Απάτη.Γιατί ποτέ 
¿έν θέλησαν νά κάνουν Αντίσταση.',Η προοπτική ότι Από 
μιά Αναμέτρηση τής δικτατορίας μέ τόν λαό,μπορούσε αυ
τός νά βγή νικητής,πάντα τούς τρόμαζε.Γιατί έφοβουντ· 
δτι μετά ό λαός,καθώς ένοπλος,θά ελυνε^τίς διαφορές τβυ 
καί μέ τήν κεφαλαιοκρατ ία,καί θά τραβούσε γιά μιά νέα 
δική του^κοινωνία καί έξουσία. Αυτά δέ τά "Απαίσια" πρά 
γματα,έπ ουδενί λόγω τόχ δεχόταν τό μεγάλο^ κα^άλαιο,καί 
φυσικά καί τά "δημοκρατικά του" κόμματα.Οί ευθύνες δμως 
καί οί Αθλιότητες,έκτός των "δημοκρατικών",βαρύνουν έξ 
ίσου καί τό κομμουνιστικό κόμμα,καί τά δύό του κομμάτια. 
Πρός τό παρόν,ηπεριφρόνηση τού λαού,είναι τό Αντίτιμο τής προδοσίας τους.

Οί κεφαλαιοκράτες,παρά τήν έπιθυμία τους,νά διοικούν 
μέ τά κόμματά τους,στά τέσσερα χρόνια,συμβιβάστηκαν μέ 
τήν δικτατορία,διότι καί οί ληστρικές παραχωρήσεις πρός 
αυτούς είς βάρος τών έργαζομένων.είναι τεραστιες,καί τά 
περιθώρια Ασυδοσίας καί κέρδους απεριόριστα.
Η δικτατορία ένεργει σάν ένας ύπερχωροφύλακας,τών κε

φαλαιοκρατών ,καί έπιβάλει σιωπή,πρός όλους τούς καταπιε- 
ζόμενους καί έκμεταλλευόμενόύ*των.Καί γιά τούς κεφαλαιο
κράτες, αυτή η σιωπή είναι χρυσός.
*0 λαός κουρασμένος,άπό τίς Αναμονές.αίσθανόμενος προδο
μένος άπό παντού,καί μένοντας χωρίς οργανώσεις,καί χω
ρίς ηγεσία,περιήλθε σέ κατάσταση Αδιαφορίας.'Η ιδεολο
γία τής δικτατορίας Αρσο μπορεί αυτή νά διαθέτει κάτι τέ- 
τοιο/,δέν τόν όιάβρωσε δμως.Στήν πολιτική του σκέψη παρα 
μένει βαθειά δημοκρατικός.*Η δικτατορία δέν τόν κέρδισε. 
Καί γιαυτό τό οικοδόμημά της είναι χωρίς θεμέλια καί Α
σταθές.

“Εως τώρα,Αντικειμενικά καί άπηλλαγμένεοι άπό κάθε 
περιτή αισιοδοξία,έξετάσαμε τίς σκοτεινές πλευρές τών 
ελληνικών πραγμάτων.Συγχρόνως όμως καί γιά νά βγάλουμε 
ενα σωστό συμπέρασμα, πρέπε ι. νά δούμε καί τήν φωτεινή 
τους πλευρά,πού είναι κι αυτή έξ ίσου Αληθινή,

’Επιφανειακά ή δικτατορία,υπερέχει συντριπτικά. Μιά όμως 
είς βάθος παρατήρηση, δίνει διαφορετικά στοιχεία.
‘Η στρατιωτική κλίκα,καί οι όργανωμένες δυνάμεις της,εί-



ναι Ακόμη μιά μικρό μειοψηφία.Καί ή πολιτική συνείδηση 
του λαού,παραμένει δημοκρατική. Τά στοιχεΐα^αύτά,θά εί
χαν μικρή Αξία,αν αυτός στερείτο έφεδρειών."Αν στερείτο 
τήν νέα γενιά του,τήν νεολαία του,πού δέν έδωσε Ακόμη τό 
ουσιαστικό παρόν. Βασιζόμεθα στόν Αδαμάντιο νόμο των έ
φεδρειών.
Πραγματικός Αδηλός ενός λαού,είναι ή νεολαία του.Διότι 

καί περισσότερο άφοβη είναι,Αλλά καί στούς μεγάλους σκο
πούς καί ίδανικά,πάντα Αφιερώνεται.Καί στις μεγάλες ι
στορικές καμπές,στίς έπαναστάσεις των λαών,πάντα αυτή 
προηγήται.Οι μεσαίες καί οί μεγάλες ηλικίες,ειναι^μέν 
πιό ώριμες,Αλλά καί πιό συντηρητικές.'Ακολουθουν όμως 
πάντα τήν νεολαία,μετά ορως Από τίς πρώτες νίκες της.Συ
νεπώς καί τώρα,ό ρόλος της νεολαίας, είναι^νάτηγηθεΐ 
του λαού. Η έφεδρεία μας δέν έχει παραταχθή,ειναι Ακό- 
μη άσΰνταχτη. , , ,Τώρα Αρχίζει νά συντάσσεται,άλλά ο πραγματικός της Ο
γκος, θ ’Αργήσει νά φανεί, γιατί έμειε Αντίθετα μέ τούς 
επιδεικτικούς στρατοκράτες,πολεμάμε Αφανείς.Χτυπάμε Ασ·* 
τραπιαία ένφανιζόμενοι, καί διαφεύγουμε ταχύτατα εξαφα- 
νιζόμενοι. Στηριζόμαστε σ ’ένα πρότυπο Ανταρτοπόλεμο τών 
πόλεων.
'Η νέα ιερά συμμαχία τών μεγάλων,δέν μας φοβίζει νά προ

χωρήσουμε .Καί αυτό δχι Από παραλογισμό,Αλλά Από σοβαρή 
παρατήρηση.Οι ισχυροί βασιλιάδες του κόσμου,του περασμέ
νου αιώνα,έφτιαξαν τήν ιερά συμμαχία τους,γιά νά σταμα
τήσουν τόν τροχό τής ιστορίας.Καί γιά μας Απεφάσισαν νά 
μείνουμε γιά πάντα μιά τουρκική έπαρχία.Τό Αποτέλεσμα ό
μως ήταν,οτι δέν σιαμάτησε δ τροχός τής Ιστορίας,καί οί 
κορώνες>(καί οι θρόνοι τους,μπήκαν στά μουσεία της.

Δέν έχει μόνο ή δικτατορία υποστηρικτές."Εχουμε καί ε
μείς, τίς έπαναστατικές δυνάμεις τής Ευρώπης,καί δλου 
του κόσμου,καί τούς έλληνες του έξωτερικοΰ.Καί θά μας 
συμπαρασταθούν μέ μεγάλες οικονομικές,καί υλικές ένισχύ- 
σεις,έάν πεισθοΰν γιά τήν σοβαρότητα τού Αγώνα μας.
°0 σο γιά τά αθλια κόμματα,Αδιαφορούμε γιά τά πτώματά 

τους.Δέν ωφελή ή ύπαρξή τους.Στήν πορεία τού Αγώνα θά 
^τιαχθεΤ καί τό Αναγκαίο πολιτικό κόμμα τού λαού,μέ τήν 
ιδεολογία τού κοινωνικού μέλλοντος.

0 Αγώνας μας είναι κατά τής σατραπικής αυθαιρεσίας^ 
τών στρατοκρατών.’Αλλά δέν θά σταματήσουμε έκει.Πολεμά
με καί κάθε μορφή καταπίεσης,καί έκμετάλλευσης,κάθε ί- 
σχυρού,πρός κάθε Αδύνατο.Πολεμάμε τήν βαρβαρότητα,τήν 
δουλοπρέπεια,τήν υποκρισία,καί όλες τίς Ακαθαρσίες τής 
κοινωνίας μας.

Καί Αγωνιζόμαστε γιά μιά νέα Ανθρωπιστική κοινωνία, 
πού δ καθένας θά φροντίζει γιά τό σύνολο,καί τό^σύνολο 
γιά τόν καθένα,καί πού ο πλούτος καί τά πάντα,θ’Ανήκουν,

θά διαχειρίζονται καί θά διανέμονται Από τό σύνολο.Τότε 
μόνο καί ή ελευθερία,ή ισότητα καί ή δικαιοσύνη,τότε θά 
βροΰν τό πραγματικό τους περιεχόμενο.
*0 Αγώνας μας πού είναι πολύ μεγάλος σέ σημασία,θά είναι 
μακρός^καί έπίμονος,Αλλά θ ’Αγγίξει καί τά υψη ένός δρα
ματικού μεγαλείου.

Προειδοποιούμε,οι Ατομιστές,οι Απλησίαστοι στίς συγκι
νήσεις τών μεγάλων προσπαθειών,καί^οί δηλοί,μακρυά Από 
εμάς.Γιά δσους^ομωε,όπως λέει ,καέ^ό ποιητής,

"..αν μέν ή σκέψις σου υψηλή,αν έκλεκτή 
συγκίνησις,τό πνεύμα καί τό σώμα σου Αγγίζει.."

Γιά δσους,οί ιδέες καί τά ίδανικά τους έχουν ένα ή’θικό 
περιεχόμενο, γιά ολους αυτούς θά πούμε; Οι δυσκολίες δέν 
μας φοβίζουν. ’Εμπρός ξεκινάμε.'

Ό  Ά λ έ κ ο ς  Πα ν α γ ο ύ λ η ς  
καταγγέλλει

■ · . Στίς 5 Ιουνίου άπέδρασα. Μέ 
πρόδωσαν οί Πατίτσας - Περδικάρης καί 
μέ συνέλαβαν στίς 9 ’Ιουνίου. Έμεινα 
χειροδέσμιος σ’ ένα κελί τής άσφάλειας 
Νέας Ιω νίας. ΆρνήΘηκα νά δώσω κατά
θεση. Έκήρυξα απεργία πείνας. Μέ μετέ
φεραν στό ΚΕΣΑ στίς 19 Ιουνίου μοί· 
άφηρεσαν τίς χειροπέδες. Μέ έκλεισαν σ’ 
ένα κελί. Στίς 20 Ιουλίου μέ μετέφεραν 
στό Μπογιάτι. Αυστηρή απομόνωση, συνέ1 
χισα τήν απεργία πείνας μέχρι στίς 5 Σε
πτεμβρίου ( 47 ήμέρες ) .............

. 9 Απριλίου 1970 άπόπειρα δολοφονίας 
μου, μετά τήν άποτυχία της ή χούντα προ
σπάθησε νά τήν παρουσιάσει σάν άπόπειρα 
αυτοκτονίας. Κατήγγειλα μέ όση σαφήνεια 
μου είναι δυνατό όλα τά σχετικά μέ την 
δολοφονική άπόπειρα στήν επιτροπή τού 
Δ.Ε.Σ. στίς 1 Ιουνίου. Ζήτησα τόν Ε ι
σαγγελέα τόσο στό νοσοκομείο πού μέ με
τέφεραν στίς II Απριλίου τό βράδυ, όσο 
καί στίς φυλακές όταν, άσθενή ακόμη, μέ

Άπ06ηα6|λα από ρία £θΐ6το̂ ·η τού |
Ά ^ . Π α γ α / ο ΐ I
μετέφεραν. Μού άρνήθηκαν. Μού άρνήθη- 
καν άκόμη νά έπικοινωνήσω μέ τόν δικη
γόρο μου. Γιά νά προστατεύσω τόν έαυ- 
τό μου άπό παρόμοιες ένέργειες τής φασι- 
στικής χούντας πού ούτε στιγμή δέν έγκα- 
τέλειψε τίς δολοφονικές της διαθέσεις, 
προβαίνω σ’ αυτή την δημόσια καταγγελία 
μέ τήν ελπίδα ότι θά υπάρξει αυτή μου 
ή επιστολή σάν μαρτυρία μέ δύναμη καί μέ 
τήν ικανότητα νά προασπίσει καί τήν ξωή 
άλλων δεσμωτών πού κρατούνται έπίσης 
σέ αυστηρή απομόνωση. Διαβεβαιώ έπί 
τώ λόγω τής Τιμής μου καί ένόρκως τήν 
άλήθεια τής καταγγελίας μου. Δέν θά προ- 
έβαινα σέ δημόσια καταγγελία άν δέν ή
ξερα ότι ή χούντα όσο τέλεια κ ι’ άν είχε 
προετοιμάσει τήν δολοφονία μου έκανε 
ενα λάθος. "Οταν είς τήν Πατρίδα μας 
υπάρξει δικαιοσύνη 6ά παρουσιάσω όλα 
τά στοιχεία καί ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ άποδεικτι- 
κές τής έγκληματικής ένέργειας. ’Από τό 
προσωπικό τών φυλακών ενα ή δύο πρό
σωπα έχουν άνάμειξη................



Χ ρ ή ο ι μ ε ς Π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς

Οι χαφιέδες της στρατιωτικής δικτατορίας στόν ϋπου- λο κατατρεγμό του δημοκρατικού λαού.χρησιμοποιούν 
κάθε μέσο, Από τά όιαρηχτικά έργαλεΐα, μέχρι τόν σο
φό ήλεκτρονικό έγκέφαλο.

φ  Τά άστυνομικά τμήματα,έχουν έντολή νά έλέγχουν 
~  δλουε τούς νέους ένοικιαστές, καί ιδιαιτέρως τούς 

νέους“σέ“ηλικία,νέα ανδρόγυνα κτλ..
Ό_έ^εγχος γίνεται μέ έρευνα μέ τά κλειδιά του θυρω
ρού η μέ αντικλείδια. 'Ερευνούν συστηματικά.προσπαθώ
ντας νά μήν άφήσουν κανένα ίχνος πίσω τους. Πολλοί ά- 
γωνιστές έως τώρα, άπό άγνοια τής μεθόδου έχουν πέσει 
στά νύχια τής Αστυνομίας.Αύτή προσπαθεί νά μείνει ή μέ 
θοδος μυστική, γιά νά πέσουν κι άλλα θύματα στήν παγί
δα. ΤΤροσοχή. ν 'αποφεύγουμε τούς νεονοικιασθέντες χώ
ρους. Αυτό άποδυκνύει δτι πρέπει νά μελετάμε προσεκτι
κά ολα τά προηγούμενα κτυπήματα τής δικτατορίας.

Γτό Ιδιαίτερο θέμα των ένοικιάσεων,πρέπει νά π£0- 
σέξουμε Ιδιαιτέρως, γιατί έως τώρα μέ τήν μέθοδο της 
μυστικής ερευνάς, πέντε άπό τίς γνωστότερες άντιστα - 
σιακές όργανώοεις,έξαρυρώθηκαν. Π£υσοΑή_- Κίνδυνος

▲  Τό τελειότερο προϊόν τής Ανθρώπινης σκέψης, στήν 
*  υπηρεσία τής βαρβαρότητος. Γνωστοποιούμε νέα μο

ντέρνα μέθοδο τής ΚΥΠ.
Συγκεντρώνονται πληροφορίες πού γράφονται σέ καρτέ 

λες, καί τοποθετούνται σέ ήλεκτρυνικούς έγκεψάλους. 
Μπορούν νά πλησιαστουν πρόσωπα άπό φίλους, καί νά ρω
τάνε γιά διάφορα άτομα, διάβορα άσχετα πράγματα.Οι 
πληροφορίες αυτές μπορούν ν’άναφέρονται στά έντελώς 
ιδιαίτερα γούστα σου, στήν μάρκα π^ό καπνίζεις, στά 
φαγητά καί ποτά πού προτιμάς, σέ λεπτομέρειες οικογε
νειακές κτλ..
Μετά σε περίπτωση πού βρουν, Ακόμη καί δευτερεύοντα 
γνωρίσματα του Αγνώστου καταδιωκομένου, αύτά τοποθε
τούνται στόν ήλεκτρονικό έγκέφαλο,δ δποΐος ταχύτατα, 
συγκρίνει .διαχωρίζει σέ συνομοταξίες καί εντοπίζει τά. 
δευτερεύοντα αυτά στοιχεΤα^ σ ’ενα σχετικά μικρό Αρι
θμό Ανθρώπων ( καρτελών) ,η καί έλαχίστων.Κατ'αύτόν

,δν τρόπο Τ) ΚΥΠ, έρχεται κοντό μας, ή ¡¡aC άκευ.είαε ί 
πάνω μας. Ε να παράδειγμα: αν ξέρουν οτι ό καταίητοΛ 
μένος, 1ον, καπνίζει Παπαστράτο 2ον, δτι πίνει καβέ°" 
πικρός 3ον, δτι είναι μαθητής νυχτερινής σχολής, Jov 
οτι είναι φίλαθλος του Μπάσκετ. Μετά θέτουν στόν ήλε
κτρονικό έγκέφαλο τό πρώτο στοιχείο,<πού άντιοτυιχεϊ" 
σέ μιά τρύπα της καρτέλας, Αμέσως δ έ(κέφαλυς όιαχωρ* 
ζει Από τίς 500.00υ καρτεΛες πχ. τίς 73-000. Μέ τό 
δεύτερο στοιχείο. Από τίς 73-000 μένουν 19.500, μέ τά 
τρίτο στοιχείο, από τίς 19-500, μένουν 3-800. καί μέ 
τό τέταρτο, μένουν μόνο 1 1 3  καρτέλες^δηλαδή δνόματα.

Προσοχή λοιπόν καί στό ποιό Αθώο κουτσομπολιό.
'Η Ανωνυμία μας καί τό άγνωστο τής διαμονής μας,ήταν 
συνωμοτικά μέτρα μιας ¿ποχ^ζ-Τώρα μόνο αυτά δέν Αρκοΰν 
Στήν έποχή μας δφείλουμε ναμαστε μοντέρνοι μαχητές, 
καί στίς έπιθέσεις μας ,άλλά καί στόν συνωμοτισμό μας. 
'Η πληροφορία αυτή, γιά τήν μοντέρνα μέθοδο τής ΚΪΠ, 
είναι χρησιμότατη,για νά προφυλαχτοΰμε,άλλά καί γιά 
νά περιπλανήσουμε τόν έχθρό μέ ψεύτικα ίχνη καί πλη
ροφορίες.

Η μέθοδος τής ΚΥΠ εχει χρησιμοποιηθεί προηγουμένως 
μέ έπιτυχία Από τήν Αμερικάνικη ΚΥΠ (τήν CIA) στό Βιε
τνάμ. Μέση ’Ανατολή,Λατινική 'Αμερική, καί πολλοί λαϊ
κοί Αγωνιστές εως τώρα βρήκαν τόν θάνατο.

♦ '0 συρφετός τών στρατοκρατών,έφοπλιστών.τραπεζιτών 
ιμπεριαλιστών κτλ., ξέρει τήν Αντιπάθεια του λαοδ 

καί τήν ουσιαστική Απομόνωσή του άπ’αύτόν,Γιαυτό καί 
προσπαθεί νά τόν υποτάξει μέ τήν ψυχολογική τρομοκρα
τία,τίς συλλήψεις,τά βασανηστήρια καί τίς καταδίκες.
Ολα αυτά δπως καί οι νέες μέθοδοι χαφιεδισμού πού γρά* 

φούμε, δέν δείχνουν δτι αισθάνονται δυνατοί.’Αντίθετα 
τά τερατώδη μέτρα Ασφαλείας τους,δείχνουν τήν Αδυναμία 
τους, καί τόν φόβο τους έναντι του λαού,καί άς παριστά
νουν τόν πανίσχυρο.Γιατί αυτοί ξέρουν πού βρίσκεται ή 
πραγματική δύναμη.....

"Ολα αύτά δμως δέν διαψεύδουν δτι πρέπει νά προφυλα- 
γόμαστε. Πολεμάμε χωρίς αύταπάτες.'Ο Αγώνας μας είναι 
σκληρός καί μακρύς,Αλλά στό τέλος θά νικήσουμε, γιατί 
έκτός τοΟ δτι έκπροσωποδμε τά δίκαια συμφέροντα τής 
συντριπτικής πλειοψηφίας, καθημερινά καί νέοι Αγωνι
στές θά συντάσσονται στόν άντιδικτατορικό Αγώνα,εως 
δτου θά γίνουμε ενα λαϊκό κίνημα, χείμαρος,καί θά 
τούς πνίξουμε.



Γ ι A τ ο ύ ς  Ν έ ο υ ς

Η δικτατορία προσπαθεί νά έζαπατήσει τήν Αγνή ελ» 
ληνική νεολαία,μέ Ηχηρές φράσεις περί ελληνοπρέπειας, 
καί έλληνικών παραδόσεων.Μ αυτή τήν μάσκα έπιχειρεί νί 
παρουσιαστεί ώς υπερασπιστής των έλληνικών παραδόσεων. 
Κτήν Απατηλή της προσπάθεια,άντιπαρατάσουμε τό μεγαλύ
τερο μνημείο τής ’Αρχαίας ‘Ελλάδος, τόν 'Επιτάφιο Λόγο 
του Περικλέους,του έπιφανους πολίτου τής 'Αρχαίας ’Αθη
ναϊκής Δημοκρατίας.

ΓΑπό έλλειψη χώρου,παραθέτουμε ένα έλάχιστο Από
σπασμά του: καλείται μέν τό πολίτευμά μας δη

μοκρατία,λόγω του δτι ή κυβέρνησις του 
κράτους εύρίσκεται <$χι είς χείρας των δ- 
λίγων,αλλά των πολλών..."

(Μετάφρασις Από τόν Πελεποννησιακό πόλεμο του Θουκυδί- 
δου, έδάφιον 37.)

*Η νέα έλληνική γενεά,έχει υποχρέωση νά δη>καί νά 
σκεφθεΐ πάνω σ'αύτό τό ζήτημα,καί τότε μόνο θ'Αντικρύ- 
σει τήν Αλήθεια.Καί ή Αλήθεια δέν είναι ποτέ κάτι τό 
παθητικό καί ούδέτερο,Αλλά άντιθέτως είναι ένεργητική 
διότι έπιβάλει σέ κάθε τίμιο Ανθρωπο πού τήν γνωρίζει, 
νά μπή στήν υπηρεσία της.
Γιά νά γνωρίσουμε δέ αότήν τήν Αλήθεια συνεχίζουμε μέ 
Απόσπασμα πάλι Από τόν 'Βπιτάφιο Λόγο του Περικλέους, 
έδάφιον τήν πή\ιν μας,άλλωστε,έκεΤνοι πού έ-

πιμελοΟνται τάς προσωπικάς των υποθέσεις, 
δέν ΑμελοΟν διά τούτο τάς δημοσίας,καί μο
λονότι άλλοι μέν είναι Απησχολημένοι είς„ 
τούτο,Αλλοι δέ είς έκείνο τό έπιτήδευμα,ο- 
λοι έννοουν έ-παρκώς τά πολιτικά πράγματα. 
Διότι μόνοι ήμείς εκείνον πού δέν μετέχει 
εις αυτά θεωρουμεν οτι φιλύσυγον.Αλλ'αχρη- 
^τον πολίτην.καί έφ'οσον δέν λααθάνομεν οί 
ίδιοι τόν πρωτοβουλίαν των ληπτέων Αποβά
σεων, κρινοαεν τούλάχιστον δρθώς περί των 
μέτρων τά οποία άλλοι είσηγοΰνται,πιστεόο- 
ντες δτι τά έργα ζημιώνει οχι ή συζήτησις, 
Αλλά τό νά μήν διαφώτισθή κανείς προηγουμέ
νως διά τής συζητήσεως,πρίν έλνη η ωρα της 
δράσεως... ^  Υπογράμμιση είναι δική μας)

Αύτές είναι οί έλληνικές παραδόσεις καί αν θέλουμε νά 
δούμε τήν Αλήθεια,ας συγκρίνουμε τίς πάραπάνω γραμμές

μέ τά συμβαίνοντα στό παρόν.
‘0 δικτάτορας στόν τελευταίο του λόγο, τόν Δεκέμβριο 

έδήλωσε δημδσεα μί *uvtμμδ:„,.Μ  Μ  ά„οφααίοω πόεε ε£.
ναι ώριμος ό έλληνικός λαός,ν’Ασχοληθεί μέ έκλο-
Ϊές καί μέ τά πολιτικά.." γκριση των Αθανάτων λόγων του Περικλέους,μέ τήν 

αυταρχική διαταγή του Αρχηγού τής δικτατορίας,προκαλεΐ φρίκη.
Πράγματι είναι τερατώδεις οί διαστάσεις τής Απάτης, 

ποό έπιχειρεί ή δικτατορία είς βάρος τής νεολαίας,στό 
ζήτημα των ελληνικών παραδόσεων.
'Ας ρίξουμε Ακόμη διά δευτέρα φορά μιά ματιά στόν ’Επι
τάφιο Λόγο,στό μεγάλο μνημείο τών 'Αρχαίων 'Αθηνών,ποό 
Αποτελεί δμως συγχρόνως καί ιδιοκτησία τής Ανθρωπότητος 

"..Διότι μόνοι ή^ιείς έκεΐνον πού δέν μετέχει είς 
αυτά θεωρουμεν οχι φιλήσυχον, Αλλ’αχρηστον πολίτην..."

Καί έδώ βρίσκεται ή μεγάλη Αλήθεια πρό τής όποίας,καί 
πρό τής ίδιας τ?)ς Ανθρώπινης Αξιοπρέπειάς μας,τοποθε - 
τούμεθα. Διότι η πρέπει νά παραδεχθούμε εμείς οί ίδιοι 
οτι είμαστε άχρηστοι πολίτες ώς μή συμμετέχοντες στά δη* 
μόσια,καί νά δεχθούμε τόν τίτλο του φιλήσυχου,ποό είρω- 
νικά μας παρέχει ή δικτατορία,ή νά Ασχοληθούμε μέ τά δη
μόσια ζητήματα,δηλαδή τά πολιτικά,£ω£ι£_ΐίν_αδειά τΐ]£.

Αύτή είναι ή Αλήθεια ποό μπροστά της ας μή διστάσου
με νά τεθούμε στήν υπηρεσία της.Καί Ας γίνουμε υπερα
σπιστές τής έλευθερίας, του πολιτισμού,καί τών υψηλωτέ- 
ρων ιδανικών του Ανθρωπισμού«Ασχολούμενοι μέ τά δημόσιοι

*Η έλληνική νεολαία δέν υστέρησε ποτέ σέ Ανδρισμό καί 
Αφοσίωση στά μεγάλα Ανθρώπινα^ιδανικά.Καί είναι τιμά σέ 
μας,ποό στήν νεανική μας ζωή έλαχε τό καθήκον νά βγά
λουμε τήν ‘Ελλάδα Από τό σκοτάδι τής βαρβαρότητος.

Καί απλοποιώντας τά πράγματα λέμε: Οτι Αν μιά δ-
μάδα στρατιωτικών είχε τό θάρρος νά διακινδυνεύσει καί 
νά έπιχειρήσει νά καταλάβει τήν έ^ουσία,γιά τά πιό τα
πεινά υλικά συμφέροντα, γιατί^θά υστερήσουμε έμεΐς Απ’ 
αύτοός σέ θάρρος; ’Αντιθέτως,δχι μόνο δέν θά υστερήσου
με Αλλά '0(ί Υπερέχουμε σέ θάρρος καί αυταπάρνηση. Γιατί 
είμαστε υπερασπιστές τής Αλήθειας,καί τών Ανθρώπινων ι
δανικών, καί μαχητές μιας νέας κοινωνίας,Απαλλαγμένης 
Από κάθε Ακαθαρσία του παρελθόντος. Είναι καθήκον μας 
ν Ασχοληθούμε μέ τά δημόσια,χωρίς τήν Αδεια τών τυράν
νων.Καί Ακολουθώντας τίς έλληνικές παραδόσεις νά μηχα- 
νευθοΰμε τρόπους καί νά τούς κτυπησουμε στά αδύνατα ση
μεία τους.'Ενώ εξωτερικώς θά έμφαυιζόμαστε πρός τό παρόν 
όπως μας θέλουν»φιλήσυχοι,δηλαδή ώς Αχρηστοι πολίτες.



Σ Η έ ψ ε ι ς γ ι ά τ 6 ν ά γ ώ ν α

Τύ πραξικόπημα τών συνταγματαρχών,δέν^έγινε τυχαία 
τόν ’Απρίλη του ’67.*Αφ’ένός δ ελιγμός των Αμερικανών 
πού εφαρμόστηκε επί Κέννεντυ,νά έκμμεταλευτουν και να 
χρησιμοποιήσουν όηλ. τήν πολιτική βαλβίδα πού προσέφε- 
ρε ή Ενωση Κέντρου,δέν ευρισκε πιά υποστηρικτέ^ στο 
Πεντάγωνο καί στό Υπ.’Εξωτεριπών,άφ ετέρου ή αυξανό
μενη πίεση του λαοΰ,πού μπορούσε νά βρή πολιτική εκφρα«- 
ση στίς έπερχόμενες έκλογές,δημιουργούσε σοβαρές Ανησυ
χίες ατούς κυρίους τής Ουάσιγκτων.κατά^πολυ περισσότε
ρό,όταν τά πετρέλαια τής Μέσης Ανατολής,σέ συνδυασμό 
μέ τήν άποχειραφέτηση των αραβικών χωρων που μεγάλωνε, 
καί τό πιθανό τους πλησίασμα πρός τήν Σοβ. Ενωση,υπο
χρέωναν τούς ’Αμερικάνους,νά εξασφαλίσουν μιά σταθερή 
βάση γιά τόν έκτο στόλο στή Μεσόγειο.Παράλληλα η κατ - 
στάση στήν Ιταλία μέ τά κύμματα των Απεργιών καί τί 
διπλό παιχνίδι τής Τουρκίας,έπαυαν ν Αποτελούν παθητι
κό παράγοντα γιά τά έπεκτατικά σχέδια του Πεντάγωνου, 
σ ’ αυτή τήν περιοχή. "Αν κέρδιαζαν ολοκληρωτικάττήν Ελ
λάδα, έκτός τών στρατηγικών πλεονεκτημάτων θά^ειχαν καί 
οικονομικά ώφέλη: ϊό Αμερικανικό κεφάλαιο ιου^άσφυκτια, 
θά ευρισκε μιάν Ακόμα πόρτα και Αγορά γιά νά βάλη πόδι 
οτήν Ευρώπη. # , . .ηΟι κατοπινές εξελίξεις.δικαίωσαν τους φόβους τους. Ο 
πόλεμος τής Μ .’Ανατολής,η παρουσία του Σοβιετικου^στό- 
λου στή Μεσόγειο,τό διώξιμό τους Από τήν Λιβύη,η αριστε- 
ροποίηση του ιίαλαιστι νέζικου Αντάρτικου τους εσπρωξε σε 
μεγαλύτερη σύσφιξη σχέσεων μέ τήν Χούντα. Η προσπάθεια 
έπιβολής ΝΑΤΟκρατίας στήν Κύπρο,καί ή επίσημη επανάληψη
τής στρατιωτικής βοήθειας,που ώς τότε δινόταν 
Ανήκουν στόν ίδιο κύκλο μέτρων.

μυστικά,

Οί παραδοσιακές Αντιδικτατορικές δργανώσεις και κόμ
ματα βρίσκονται σέ διαρκές δίλημμα,νά κάνουν Αντίσταση 
πού θά έκβιάση τούς ’Αμερικάνους,γιά μιά δημοκρατικότε 
ρη λύση.χωρίς νά θέσουν οι "Ανεξέλεκτες" λαϊκές δυνάμεις 
ζήτημα αλλαγής του κοινωνικού συστήματος. Η ίδια Αντι- 
φατικότητα αντανακλάται καί στί^ Αντιδικτατορικές τους 
δηλώσεις»Αντιδικτατορικές τους ενέργειες,πού δέν Αντα
νακλούν ενότητα λόγων καί πράξης,καί στίς^ δηλώσεις^ους 
δπως τό "γιά μιά έλεύθερη καί Ανεξάρτητη ’Ελλάδα" οπού 
δέν διευκρινίζεται ή έλευθερία,καί ανεξαρτησία^κι οπού 
λείπει τό Ανάλογο περιεχόμενο πού θά ήταν τό "εξω από 
τό ΝΑΤΟ καί τούς ευρωπαϊκούς ιμπεριαλιστικούς οργανι
σμούς." "Ετσι μέν ή Αντιχουντική Δεξιά,Από τόν Καραμα
νλή καί τήν Βλάχου,μέχρι τον Μητσοτάκη καί τόν Παπασπύ 
ρου.Αποφεύγει να ξεσκεπάσει τήν ιμπεριαλιστική έξάρτη-
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ση τής Έλλάδος^καί συνεχίζει τί^ έκκλήσεις στούς "φί
λους^ μας τούς 'Αμερικάνους.ένώ η ριζοσπαστική πτέρυ
γα της Εν.Κέντρου υπό τόν Α.Παπανόρέου,μιλάει καί λί
γο επαναστατικά,Αλλά στήν πράξη δέν βοηθάει αυτούς πού 
θέλουν ν Αγωνιστούν κατά τής δικτατορίας.

Τά γνωστά κόμματα τής Αριστεράς φέρνουν ένα μεγάλο 
μέρο$ τής ευθύνης γιά τήν επιβολή της δικτατορίας καί 
δέν έχουν δείξει μέχρι σήμερα σημεία ουσιαστικής δια
φοροποίησης ,οσον Αφορατήν προετοιμασία γιά ένα συνεπή 
Αντιδικτατορικό Αγώνα. Ή  έλληψη,σοβαρήσ αυτοκριτικής πού 
δέν βοηθά νά ξεπεραστή τό ιδεολογικό Αδιέξοδο καί τό Α
νώμαλο εσωκομματικό τους καθεστώς.παράλληλα μέ τόν προ
σανατολισμό τους σέ παραδοσιακές Αντιλήψεις,τά Αποξένω
σαν Ακόμη περισσότερο Από τίς μάζες,καί ειδικά τήν νεο
λαία.Συνέπεια τής^Αστικοποίησης είναι καί ή Αντικατά
σταση σοσιαλιστικών στόχων,Από Ανιαρά Αστιόημοκρατικά 
συνθήματα.Τά παραπάνω ισχύουν.τόσο γιά τήν Κολλιγιαννι- 
κή πτέρυγα του ΚΚΕ,δηλ. τούς Απόλυτα ευθυγραμμισμένους 
|πέ τήν πολιτική τής Σοβ."Ενωσης.δσο καί γιά τό" Γραφείο 
Εσωτερικούς.Οί Αντιθέσεις πού επέφεραν τήν διάσπαση, 

είχαν γιά αίτια μάλλον προσωπικές διαφορές μεταξύ τών * 
ηγετών,παρά^Αντιθέσεις πάνω σέ σοβαρά πολιτικά προβλή
ματα, οπω£ είναι οί συμμαχίες κατά τήν διάρκεια του Αγώ
να,καί οι άμεσοι στόχοι μετά τήν πτώση τής Χούντας.'Αλ- 
λά καί^οι δυό πτέρυγες έπιδιώκουν τήν συμπαράσταση τής 
"εθνικής" Αστικής τάξης,γιά νά ξαναφέμουμε μετά τήν Χού
ντα,τήν Βουλή καί τούς βουλευτές,τόν 'Ανδρεάδη τών βιο- 
μηχάνων,καί τόν Ωνάση,γιά νά μάς φέρουν τήν έπόμενη.. 
στρατιωτική δικτατορία. Ο ελληνικός λαός δέν έχει νά πε- 
ριμένει τίποτα Απ ολους αυτούς,στόν κύκλο τών οποίων Α 
νήκουν πρός τό παρόν^έκτός από τίς διπλοπρόσωπες"δημο
κρατικές χώρες τής Ευρώπης,τά "σοσιαλιστικά"κράτη πού έ- 
νόιαφέρονται νά μήν διαταραχθεί ή ίσσοροαία πού οημιου- ργήθηκε στόν χώρο μας.

Η έργατιά καί οί φτωχοί αγρότες μέ σύμμαχό τούς μι- 
κροεπαγγελματίες πού καταστρέφονται Από τό μονοπωλιακό 
κεφάλαιο,καί τήν επαναστατική διανόηση,πρέπει νά στηρι 
χθουν πρώτα στίς δικέο τους δυνάμεις.’Η συνοικία, τό έ- 
ργοστάσιο,τά πανεπιστήμια μέ τά σχολεία,καί τό χωριό, 
ν αποτελέσουν τούς πρώτους καί κύριους τόπους ζύμωσης 
καί σφυρηλάτησης τών Αγωνιστών γιά τήν έπανάσταση πού ερχεται.

0 Αγώνας τους είναι κατ’Αρχήν Αντιδικτατορικός,πρά
γμα που αποτελεί σήμερα τήν συγκεκριμένη έκφραση του 
ταξικού του χαρακτήρα,γιατί ή δικτατορία Αντιπροσωπεύει 
τ° κ α τ α π εστικό όργανό.*Η καθαρά διεκδικητική του πλευ
ρά πλαισιώνεται Από δυναμικές ένέργειες4γιατί καί ή δι-



κτατορία μεταχειρίζεται τή στεγνή βία.Είναι συγχρόνωε, 
άνιμπεριαλιστικό*,γιατί οί ιμπεριαλιστικές δυνάμεις έφε
ραν καί στέριωσαν τήν χούντα, άντικαπιταλιστικός,γιατί 
τ<5 κεφάλαιο άποτελεί το κοινωνικά της υπόβαθρο.ϊέλος^4 
άγώνας γιά τούς καταπιεζάμενους,δέν μπορεί παρά νά εί
ναι στήν τελευταία του συνέπεια σοσιαλιστικός,γιατί θά 
άποβλέπει στήν κατάργηση τής έκμετάλλευσης άν-ορώπου άπό 
άνθρωπο.

‘0 γεωγραφικός του χώρος είναι βασικά ή 'Ελλάδα.'Αλ
λά μέ τό νά πολεμάμς τόν ιμπεριαλισμό στήν χώρα μας,βοη
θάμε αυτόματα καί τούς άπελευθερωτικούς πολέμους δλων 
τ-ών καταπιεσμένων λαών."Ετσι ό τελικός μας στόχος δέν 
είναι μόνο η πτώση τής φούντας,αλλά έμείς αγωνιζόμαστε 
γιά τήν ούσιαστική καί άμεση οημοκρατία τών έργαζομένων.
0 άντιδικτατορικός άγώνας μέ τό σοσιαλιστικό περιεχόμε
νο προσφέρει μοναδική ευκαιρία στίς μάζες ν’άποκτήσουν 
μέσα οτήν κλιμάκωσή του, τόσε^ πολιτικές έμπειρίες,ώστε 
αύριο νά βρίσκονται σέ θέση ν αποφασίζουν οί ίδιες γιά 
τίς τύχες τους.'Η δργανωμένη πρωτοπορία τών καταπιεσμέ
νων,δημιουργήται τώρα μέσα άπό τίς τάζεις τους καί πά
νω στήν πάλη,καί είναι ό φορέας τής θέλησης τού λαού, 
τό έπιτελείο πού συντονίζει καί 6 πρωτοπόρος πού άνοί- 
γει καινούργιους δρόμους.’Αλλά τά πόδια της θαναι βα- 
θειά ριζωμένα μέσα σ ’αυτές πού τήν έμπλουτίζουν μέ τίς 
έμπειρίες τους καί έπιδοκιμάζουν τίς άποφάσεις της.
Αδτή ή πρωτοπορία θ ’άγωνιστεί:

Μ ’άγώνα ένοπλο ένάντια στήν κυβερνητική συμμορία καί 
τούς ιμπεριαλιστές,καί δλους ¿κείνους πού πίνουν τό_αΐ- 
μα τού έλληνικου λαού, τόν βασανίζουν,καί τόν κρατουν 
ξεπίτηδες στά σκοτάδια τής άμορφωσιας.

Τ ά π ρ ώ τ α  β ή μ α  τ α

Γιά ν’άνδρωθεί ή ’Αντίσταση του ελληνικού λαού σή
μερα,καί νά κτυπήσει τήν δικτατορία άποτελεσματικά,πρέ
πει νά δμγανωθεί σέ μικρές,αυτόνομες,μαχητικές ομάδες 
δράσης. Τί έννοοΰμε μ ’αδτό;
*— Τρείς,άκόμη καί τέσσερις ή πέντε αγωνιστές μαζί, 

μπορούν νά φτιάξουν μιά μικρή δμάόα.Αυτή είναι αυτόνο
μη,καί άνεξαρτητη άπό οποιαδήποτε άλλη δύναμη.Δρα μέ 
τήν δική της θέληση καί πρωτοβουλία,χωρίς νά παίρνει 
διαταγές άπό πουθενά.Είναι μιά ομάδα μυστική,πού δέν 
πρέπει νά τήν γνωρίζει κανείς.
—  Πώς λειτουργεί;
’Απαραίτητος ειναι^ένας κώδικας^(α^ τόν δνομάσουμε έ

τσι ),άσφαλείας τής όμάδος.Αυτός δ κώδικας είναι συνωμο-

τι»«ς,χα( βασίζετε στήν φαντασία *4#ε άγα,ντστή τής 4- μάδος του τδν ,τροτείνει .Ετνατ ένας κώβ.κίς τοδ μ ^ τ ί ν  
καθορτζουν τί ραντεβού τους,τά τηλ£φων4 τϊυε,τί ψευδώ- 
νυμί τους,καί^γεντκα Ολη τους τήν δρ4οη,χωρίς ν ’ίφήνουν 
τό παραμικρό ίχνος υποψίας,πού νά προδίδει στήν άστυνο 
μία ποιοί είναι .Κάθετάγωνιστής πρέπει νά ξέρει τόσα μ«, 
στικά,οσα μόνο τού είναι άπαραίτητα γιά τήν δουλειά τοα.
— Χαρακτηριστικό γνώρισμα μιδς τέτοιας όμάδος,πρέπει 
ναναι ή ευκινησία,ή άποφασιστικότητα καί τό θάρρος.Χρει
άζεται υπομονή»ψυχραιμία,μυστικότητα,καί προσοχή.Δέν 
συγχωρούνται μέ κανένα τρόπο,ή έπιπολαιότητα,ή άμέλεια. 
καί ή βιασύνη,πού μπορούν νά θέσουν σέ κίνδυνο τήν 4μά- 
δα. Ποιά είναι τά καθήκοντα τής ομάόος καί πώς δρα;
— Κατ’άρχή πρέπει νά δράση αυτόνομα,καί είναι υποχρεω
μένη νά βρει μόνη της τούς τρόπους,καί τίς μεθόδους ά- 
ντίστασης. Η δράση της άςχίζει,άπό κάθε μορφή πολιτικής 
προπαγάνδας,μέχρι κάθε είδους όυναμιστική ένέργεια ένά- 
ντια στήν δικτατορία,μέ άμεσο άποτέλεσμα τήν προβολή 
τής άντίστασης.'Από τήν μιά μεριά ή πολιτική προπαγάνδα 
μέ συνθήματα,προκυρήξεις,μικρές έφημερίδες,καί απειρα 
αλλα μέσα.’Από τήν άλλη ουναμιτιστικές ένέργειεε,βόμβες 
σαμποτάζ,πρέπει νά στηρίζονται στά αιφνιδιαστικά κτυ
πήματα ενάντια σέ κάθε άδύνατο σημείο τής Χούντας.Καί 
αν δέν υπάρχουν τά μέσα αυτά (προκυρήξεις,δυναμίτες κ.τλΐ, 
διείσδυση καί στό πιό άπίθανο άνοικτό σημείο τής δικτα 
τορίας,άπό συλλόγους,φροντηστήρια,κινηματογράφους,καί_ 
θέατρα,καί εκμετάλλευση κάθε νόμιμης πράξης,πού^μπορεί 
νά καταφερθεί ενάντια στό στρατιωτικό καθεστώς. Ανάλογα 
μέ τήν σύνθεση τών άγωνιστών πού άποτελούν κάθε ομάδα, 
καί άνάλογα μέ τίς δυνατότητές τους,πρέπει συνεχώς νά. 
βρίσκουν ολο κάτι καινούργιο νά προσφέρουν στήν άντίστα.- 
ση.περιπλανώντας τήν δικτατορία.* 0 τρόπος φυγής καί^ή 
άσφάλεια,κάθε άγωνιστή,μετά άπό κάθε δράση,πρέπει ναναι 
έκ τών προτέρων άπαραίτητα εξασφαλισμένα.'0 μηχανισμός 
τής άστυνομίας,είναι ίκανώτατος,άλλά όχι άτρωτος;ούτε 
καί πιό ευκίνητος άπό μιά ύική μας άντιστασιακή ομάδα.
—  Μέ αυστηρό συνωμοτισμό θά δημιουργούμε ομάδες,καί μέ 

άποφασιστ ι κότητα^ καί μελετημένο σχέδιο,θά κτυπαμε αιφνι
διαστικά,τρομοκρατώντας τήν δικτατορία.'0 τρόπος δράσης 
καί οί μέθοδοί μας,ειναι ελεύθεροι,αρκεί νά φέρνουν ά- 
πώλεια στήν Χούντα,καί νά σέβονται τά συμφέροντα τού λα
ού μας. Αδτόν τόν δρόμο πρέπει ν’Ακολουθήσουμε,δρόμο, 
πού τόν ξέρει ή δικτατορία, τόν φοβάται,καί προετοιμά
ζεται νά τόν άντιμετωπίσει.Γιατί ξέρει πολύ καλά,δτι 4 
Ελληνικός λαός δέν είναι μέ τό μέρος της,άλλά μέ τό μέ
ρος τής άντίστασης.



όικτατορ £ας* Υκοστηο ι,κτές τ?ίζ_
Ποιά είναι ή στάση των χω
ρών της Ανατολικής εύρώπης 
Απέναντι στήν δικτατορία;
1) 'Η Σοβιετική Ένωση θε- 
—  μέλιωσε τό 1969,τήν με- 
λύτερη μονάδα,παραγωγής ή 
λεκτρικοΰ ρεύματος στδ Κε- 
ρατσίνι."Εστειλε τεχνικούς 
γιά παραγωγικά έργα στήν 
Μακεδονία,καί υπέγραψε νέα. 
έμπορική συμφωνία,5ετή τύ 
1970,Αξίας 25 έκατομμ.δολ- 
λαρίων.'Η δέ Χούντα,Αφού 
χαρακτήρισε άψογες τίς σχέ
σεις τής σοβιετικής κυβε- 
ρνήσεως στό ελληνικό θέμα, 
διά στόματος Πιπινέλη,πα- 
ρεχώρησε προνομιακή δασμο
λογική μείωση 5096,μόνο γιά 
τήν Ρωσσία,καί γιά προϊό
ντα Αζίας 4,5 έκατομμ. όολλ.

2 ) *Η Ρουμανία,ΑφοΟ υποστήριζε ότι η δικτατορία,πραγμα-
—  τοποίησε έπιτεύγματα στό ελληνικό αγροτικό πρόβλημα, 
διά του στόματος του πρωθυπουργού της,ανανέωσε παλιές ε
μπορικές συμφωνίες πού είχε μέ τήν έλληνική κυβέρνηση.
3) ’Ανατολική Γερμανία,από>καιρό ζητάει Ανταλλαγές έμπο-
—  ρικών Αποστολών,ένώ ή_θύγγαρία καί ή Πολωνία δέν έχα
σαν καιρό νά τούς μιμηθούν,δημιουργώντας νέες συμφωνίες
4) *Η πολύ*"Αριστερή" Αλβανία,χωρίς διπλωματικές σχέ-
—  σεις μέ τήν ελληνική κυβέρνηση,έπί χρόνια έσπευσε στό 
Παρίσι νά ένισχύσει τούς στματοκράτες,Αρχίζοντας κι αυτή 
οικονομικά παζάρια μαζί τους.Γιά τήν δημιουργία δέ, έμπι- 
στοσύνης ρρός τούς ελληνες τυράννους,εφθασαν στό σημείο 
"..νά δείξουν κατανόηση.."τά Αλβανικά σύνορα (όπως Ανέ-
Ϊερε δ Πιπινέλης),καί νά παραδώσουν πολιτικούς φυγάδες πό τήν χώρα μας.
5) Ή  Λαϊκή Κ£να φυσικά,πού μέ κανένα τρόπο δέν θά μπο- 
—  ρούσε νά είναι έξαιρετέα,ετρεξε κι αυτή στήν ’Ελβετία 
καί υπέγραψε γιά πρώτη φορά έμπορικό σύμφωνο,γιά Ανταλ
λαγές κινέζικων Αρνιών,μέ ελληνικά καπνά,Αξίας 800.000 
δολλαρ ίων.(14.1.71).
6) Τέλος ή γειτονική Βουλγαρία,όχι μόνο έστειλε γιά πρώ- 
—  τη φορά "κομμουνιστή" υπουργό έξωτερικών στήν Ε λ λ ά 
δα,όχι μόνο Ανανέφσε ενα Από τά πιό Αξιόλογα έμπορικά, 
σύμφωνα πρός τήν δικτατορία,Αλλά έφθασε καί στό θλιβερό 
γιαυτήν, ξευτελιστικό σημείο,νά παραδώση τόν ^αραδέλη

Θεολόγο,Αγωνιστή πού δραπέτευσε στήν Βου/ιγαρ ία, ζητώντας 
προστασία, στά νύχια τών στρατοκρατών, γιά ν(£ δικασθει 
σέ 12 χρόνια καί 3 μήνες φυλακή,στις 11.7.70.

*Η πραγματικότητα είναι αυτή.Είναι Αληθινή καί πι
κρή.*0 λαός μας έχει υποχρέωση, στίς δύσκολες στιγμές 
τής σκλαβιάς του,νά γνωρίζει τούς πραγματικούς του συμ
μάχους,καί αυτούς πού τόν κοροϊδεύουν,βοηθώντας τούς τυ
ράννους του. Γιατί αν οί Αμερικάνοι καί οι εύρωπαΐοι ι
μπεριαλιστές ,στέλνουν όπλα καί οικονομική ενίσχυση στήν 
χούντα, οι ρώσσοι,οί Ανατολικοί καί,οι κινέζοι,Αγοράζουν 
τά γεωργικά μας προϊόντα,ένισχύουν τήν οικονομία τών συ
νταγματαρχών ,καί παραδίνουν τούς πολιτικούς φυγάδες μας 
στά χέρια τών βασανιστών.Καί αυτό τό δείχνουν έμπρακτα, 
γωρίς ίχνος ντροπής.καί χωρίς νά κρύβονται.
’Από τήν άλλη δέ, οι ραδιοφωνικοί τους σταθμοί,ή " Φω
νή τής αλήθειας" είναι, ή Τίρανα, ή Μόσχα, διά φωνής τού 
δουλικού τους ΚΚΕ, δημιουργούν αυταπάτες,μιλώντας γιά 
συμπαράσταση στόν ελληνικό λαό.ρίχνοντας στάχτη στά μά
τια του.Ή στάση τους,όχι μόνο Απαράδεκτη^είναι,Αλλά υ
ποκριτική καί αισχρή. Σ ’αύτές τίς χώρες είναι πιά παρα
δεκτό. Δέν κυβερνά δ λαός,Αλλά μερικοί προνομιούχοι,πού 
καθορίζουν τήν πολιτική τους μέ βάση τά δικά τους συμφέ
ροντα. "Ετσι γνωστό πιά, σ ολο τό κόσμο, οι ρώσσοι καί 
οί Αμερικάνοι έχουν μοιράσει τόν κόσμο σέ σφαίρες έπιρ- 
ροής,καί μιά καί ή χώρα μας ανήκει στό ΝΑΤΟ,οί ρώσσοι 
δέν θέλουν μέ κανένα τρόπο νά έπέμβυυν καί νά ένοχλήσουν 
τά "μερίδια" τών Αμερικανών .Καί αυτό δέν τό κάνουν μόνο 
στήν Ελλάδα,Αλλά καί σ’αλλα δικτατορικά καθεστώτα,όπως 
τής ’Ισπανίας,Πορτογαλλίας,καί διαφόρων χωρών τής Λατι
νικής ’Αμερικής.

*Η πείρα ξαναβγάζει στήν έπιφάνεια,μιά παλιά Αλήθεια. 
’0 Λαοός μας,πρέπει νά μάθει νά βασίζεται στίς δυνάμεις 
του,καί μόνο σ'αύτές. Καί ή πρωτοπόρα Αντίσταση,πρέπει 
νά διώξει κάθε αυταπάτη,γιά τήν συμπαράσταση οποιασδήπο 
τε χώρας, δυτικής η Ανατολικής, μέ ο’ποιοδήποτε πολιτικό 
χρωματισμό. Είμαστε μόνοι μας,καί στό πλευρό μας έχουμε 
ολους τούς καταπιεζόμενους λαούς τού κόσμου,πού πολεμούν 
τήν καταπίεση καί τόν ιμπεριαλισμό.
Π Ρ Ο Σ Ε Ξ Τ Ε

Καί κατά τήν δράση μας,καί κατά τόν συνωμοτιομό 
μας,πάντα πρέπει ν’Ανακαλύπτουμε προτότυπες μεθό
δους ,έξαπατήσεως τής Αστυνομίας καί τών συνεργατών 
της. ΠΡΟΣΕΞΤΕ.



Τ Ε Χ Ν Ι Κ Α

Μιά κατατόπιση γιά τά έκρηκτικά
Τό κείμενο αυτό γράφτηκε, γιά νά κατατοπιστής γιά τίς 

διάφορες κατηγορίες των έκρηκτικών,καθώς καί γιά τήν 
χρησιμοποίησή τους.'Επίσης σέ κατατοπίζουμε καί γιά τίς 
ειδικές όνομασίες πού έχουν τά έκρηκτικά υλικά στόν έλλ. 
στρατό,γιά νά συνςνοηθής πιό εύκολα μ ’ένα στρατιώτη. 

^ΑΤαΤΑΕΜ_ΥΛΙκ^Ν
Τά υλικά άνατινάξεων χωρίζονται σέ τρεις κατηγορίες: 
Α-ΕΚΡΗΚΤΙΚα (μπαρουτες»δυναμίτης κτλ.)
Β-ΠΥΡ0ΔΟΤΙΚΑ(καωούλια φωτιάς.ηλεκτρικά καί κρούσεως) 
Γ-ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ ΦΟΤΙα Σ(φυτίλια,καλώδια,άκαρια“α κτλ.)

Α -  Ε _ 0 _ Η _ Κ _ Τ _ Ι _ Κ _ Α

Τό έκρηκτικό υλικό έχει τήν ιδιότητα νά μεταβάλεται σέ 
απειροελάχιστο χρονικό διάστημα,άπό στερεό σώμα,σέ άέριο 
‘Η απότομη αυτή μεταβολή που συνοδεύεται μέ μεγάλη ποσό 
τητα άερίων σέ ποπύ ύψηλή πίεση καί θερμοκρασία,είναι ή 
έκρηξη.'Ανάλογα μέ τήν ταχύτητα πού γίνεται ή μεταβολή, 
δηλ. ή έκρηξη,καθορίζεται ή κατηγορία του δυναμίτη,καί, 
ή χρησιμοποίησή του: .

1) ΐδ έκρηκτικό πού σκάει άργάίμπαρούτη γιά δπλα,δυ- 
ναμίτηςγιά νταμάρια κτλ.). Παράγει τά άέρια προοδευτι
κά,καί ή πίεση των άερίων του,είναι προωθητική (πχ.δπως 
ή σφαίρα του Οπλου).‘0 δύναμίτης αύτός είναι καλός γιά 
άνατινάξεις,άλλά πρέπει ν’άνοιχθει μιά βαθιά τρύπα,νά 
μπει μέσα δ δυναμίτης καί, νά στουμπωθεί γερά ή τρύπα.
Τά άέρια μή έχοντας διέξοδο,σπρώχνουν τά γύρω τους χώ
ματα , πέτρες , μπετόν κτλ. καί τά γκρεμίζουν. 0 άργός όυ- 
ναμίτης,χωρίς στούμπωμα,κάνει άρκετό θόρυβο,άλλ οχι σο
βαρές ζημιές.Πχ. δέν κάνει για κόψιμο μιας σιδερένιας 
κολώνας,μιας γραμμής τραίνου κτλ.,Στόν έλλην. στρατό Ο
νομάζεται 'Οστικός δυναμίτης.

2) Τό έκρηκτικό πού σκάει γρήγορα, ονομάζεται θραυστ ι- 
κός δυ~ναμίτης.'Εδώ τά άέρια παράγονται τόσο γρήγορα,που 
δέν προωθούν,άλλά κόβουν.'λπ’αυτήν τήν πίεση,η κάννη έ- 
νός όπλου θά καταστρεφόταν,πρίν άκόμα βγει τό βλήμα.
Ή  καταπληκτική ταχύτητα τής έκρηξης,είναι τέτοια,ώστε 
άν σκάσει δ δυναμίτης δίπλα σέ μιά σιδερένια πλάκα,αυ
τή καταστρέφεται άπ'τήν πίεση,πρίν προλάβη νά μετατοπι- 
σθεί άπό τά άέρια.‘0 γρήγορος δυναμίτης (6 θραυστικός), 
είναι ειδικός γιά κοψίματα,στόν δέ έλλην. στρατό όνομά- 
ζεται ρηκτικός δυναμίτης.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΡΑΥΣΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΤΗ
1 )Γί̂ τβ.ο_γ_λ_υκ_ε_ρ_ίν_η_,δυναμίτης θραυστικός
Ή  Νιτρογ^ϋκερΤνη, είναι ‘ένα έλαιώόες ,κιτρ ι νωπό υγρά άλ- 
λά πολύ ευαίσθητο στά τραντάγματα,Γιά νά νίνη χρησιμο- 
ποιήσημη.κατεβάζουν τήν δραστικότητά της,άνακατεύοντάς 
την καί σκληρύνοντάς την μέ καρβουνόσκονη,ρετσίνα,καί 
μέ βαμβακοπυρίτιδα.Δυναμίτης μέ βάση τήν βαμβακοπυρίτι- 
δα,κατασκευάζεται μέ δύο μορφές: α} δυναμίτη ζελατίνα, 
καί,β) δυναμίτη εύπλαστοχ. Αυτά τά εκρηκτικά σκάνε,καί 
μέσα στό νερό,καί δέν είναι πολύ ευαίσθητα στά τραντά
γματα .’Επίσης άπό Ηιτρογλυκερίνη,καί βαμβακοπυρίτιδα,κα
τασκευάζεται ,καί μιά άλλη κατηγορία δυναμίτη,πού λέγεται 
ζελινίτης.Είναι όμοιος μέ τούς πιό πάνω,μόνο πού γιά νά 
σκάση στό νερό,πρέπει ναναι σέ άδιάβροχο σάκκο. Ο^εΰπλα- 
στος δυναμίτης στά έλληνικά,ονομάζεται πλαστίτης ή πλα
στικό,άπό τό ξενόγλωσσο "πλαστικ".
2 )-Τρ ιλίττ)ς,ΤΝΤ ,Τολίτης ,Τρ_ι ν ι_τρ_ο λ ί ν %
3 ) -Μελ^Υ.ίτΐ)^Τμί βάση τρινιτροφελόνη καί πικρικό δξύ).
4) -̂ Αμ_ο_ν_άλ ι, » » νίτρο άμμωνίου,καί άλλουμίνιο σκόνη)
5) -^λι^Υοί^α _έκρΐικτ_ι_κάί μέ βάση χλώριο τής ποτάσσας »*· )
“Ολα αύτα η υγρασία τά καταστρέφει.

Β “ Π_Υ_Ρ_0_Δ_0_Τ_Ι_Κ_Α 
Είναι τά καψούλια φωτιάς καί τά ηλεκτρικά.

Τό καψούλι είναι αυτό πού όταν σκάσει,δημιουργεί τό έ
κρηκτ ικό^κύμα,μέ τό δποΐο σκάει ο δυναμίτης. Τό καψούλι 
δένεται,ή χώνεται μέσα στόν δυναμίτη.
Τό καψούλι είναι σωληνάκι χάλκινο,περίπου 3 μέ 5 έκατο- 
στά μήκους,κλειστό άπό τήν μιά μεριά (Σχήμα 1).Τό μισό 
είναι γεμάτο μέ τό ειδικό έκρηκτικό υλικό,καί τό άλλο 
μισό είναι κούφιο,γιά νά μπαίνει τό φυτίλι,πού φέρνει 
τήν φωτιά,ή τά καλώδια.Τό πυροδοτικό υλικό του καψουλιού 
στόν έλλην. στρατό,λέγεται βροντώδης υδράργυρος. 
'Υσιάρχουν δύο είδών καψούλια:
α) τό άπλότής φωτιάς πού ή έκρηξή του,γίνεται όταν^ή 
φωτιά τού φυτιλιού,άκουμπήσει τό έκρηκτικό μίγμα τού κα
ψουλιού.
β) τό ήλεκτρικό.πού είναι σχεδόν δμοιο μέ τής φωτιάς,μό
νο πού μέσα στό έκρηκτικό υλικό του,υπάρχει μια μικρή 
άντίσταση πού συνδέεται μέ δύο καλώδια. Οταν έρθη τό ή- 
λεκτρικό ρεύμα πυρακτώνεται ή άντίσταση,καί σκάει τό εί- 
δ"ικό έκρηκτικό ύλικδ τού καψουλιού. "Ολα τά καψούλια, 
πρέπει νά φυλάγονται άπό τήν όγρασία.Στόν έλλην. στρατό 
όνομάζονται Καψύλια καί Πυροσωλήνες.

Γ - ΜΕΣΑ__ ^ΕΤΑΔΟΣΕΩΣ_ΦΩΤΙΑΣ
Μέ δύο τρόπους γίνεται μιά έκρηξη:



1)- Μέ πυροτεχνικά μέσα (φωτιά),καί 
2;- Μέ ηλεκτρισμό.

1). Γιά νά γίνει υιά έκρηξη,χρειάζεται δυναμίτης.κα
ψούλι ,τό"ΤποΓοσκ2εΤκαί δίνει τόέκρηκτικό κυμα,γιά νά 
σκάσει ό δυναμίτης.Γιά νά σκάσει όμως τό καψούλι .χρειά
ζεται τό φυτίλι,πού θά του δώσει φωτιά (Σχήμα 2).Τό„φυ- 
τίλι πού καίγεται μέ ταχύτητα 60 πόντους τό λεπτό,είναι 
Απαραίτητο,γιά νά μας δοθεί ή ευκαιρία νά του βάλουμε 
φωτιά,καί νά φύγουμε.Τό φυτίλι είναι ένα κορόόνι Αδιά
βροχο,πού έσωτερικά είναι γεμάτο μπαρούτη.Τήν μιά άκρη 
τού φυτιλιοΰ,τήν χώνουμε στό καψούλι σιγά-σιγά,έως δτου 
αύτό Ακουμπήσει τήν ειδική έκρηκτική ύλη του καψουλιού. 
Καί μετά γιά νάστερεωθεϊ,πιέζουμε τό στόμιο τού κάψου*· 
λιου,μέ μιά πένσα.Στήν άλλη άκρη του φυτιλιου βάζουμε 

μί οι£ρτο ή τοιγΑρο.,,^ ^  τ4 φυτ£λι 1 α 4έν 
σβήνει στό νερό,καταστρέφεται άν προηγουμένως ήταν έ- 
κτεθειμένο στήν ύγρασία. Τό φυτίλι μήν τό τυλίγετε κου
β ά ς  με γωνιές,γιατί μπορεί από μιά Απότομη κάμψη,νά κο
πεί ή έσωτερική σύνθεση τής μπαρούτης καί νά σταματήσει 
ή φωτιά.Πρίν Από κάθε χρήση,δοκιμάστε ένα κομμάτι μικρό 
Στον έλλην. στρατό τό φυτίλι λέγεται ΙΙυραγωγόν σχοινίον 
ή Βραδύκαυστου.

2 ).'Ηλεκτρικός τρόπος.'Εδω χρειάζονται, δυναμίτης,ήλε- 
κτρικό καψούλι,καλώδια,καί μιά πηγή ηλεκτρισμού (δυναμό 
ή μπαταρία, Σχήμα 3). Τό καψούλι μπορεί να σκάσει καί μέ 
μιά κοινή μπαταρία γιά φακδ.Σ’αύτήν τήν περίπτωση,ένα 
κοινό ρολόι του τραπέζιου ή χεριού μπορεί νά μετατραπεΐ 
σέ ωρολογιακό μηχανισμό.Γιά εκρήξεις μέ ηλεκτρικά μέσα 
προ?οχή στίς συνδέσεις των καλωδίων.Γιά Ασφάλεια νά γί- 
νοντάι’μέ κόλληση.

"Αλλο μέσο^γιά τήν μετάδοση τής έκρήςεως,εϊναι τό 
καριαίο.Εΐναι ένα κορδόνι σάν σωληνάκι,πού έσωτερικά εί
ναι γεμάτο δυναμίτη θραυστικό.Αύτό δέν έκρόγνυται μέ φω
τιά,Αλλά μέ έκρηκτικό κύμα."Οταν έκραγεΐ μιά ακρη^του 
αύτοστιγμή σκάει όλο,καί γιαυτό δνομάζεται Ακαριαίο.Εί
ναι χρησιμότατο,γιά έκρήξεις άκριβείας,γιά έκρήξεις Από 
μακρυά,καί κυρίως γιά πολλές έκρήςεις μαζί συγχρόνως,πχ. 
’Εάν γιά νά γκρεμίσουμε ένα υποσταθμό τής ΔΕΗ,χρειαζόμα- 
στε 3 φορτία δυναμίτη σέ Απόσταστ _ μέτηων τό καθένα,τό 
τε φτιάχνουμε κανονικά ένα δυναμίτη μέ '.ό^καψούλι του,ή- 
λεκτρικό ή απλό,φυτίλι ή καλώδιο κτλ. Σ ’αυτόν τόν δυνα
μίτη, χώνουμε τί§ άκρες δύο Ακαριαίων,καί τις δυο άλλες 
άκρες,στούς δύο άλλους δυναμίτες πού έχουμε τοποθετήσει 
Μέ την έκρηξη του ένός,θά σκάσουν καί οί τρεί^,γιατί τό 
Ακαριαίο,είναι μιά γέφυρα Από δυναμίτη πού ενώνει τίς 3 
ποσότητες του δυναμίτη (Σχήμα 4).Στό σημείο πού χώνουμε 
τήν άκρη του Ακαριαίου.μέσα στόν^δυναμίτη,πρέπει νά γυ
μνώσουμε τήν άκρη του ακαριαίου,ώστε ν’άκουμπάει υλικό

6ν0μίζ0υμΕ’τήν π0<,0τηΤ1 τ0°
ΠροσοΥή.ν^ αήν μπερδευτούμε: Τό φυτίλι του κ α ψ ο ύ λ ι  
ϊνάβει,μέ φωτιά, καί καίγεται.Τό Ακαριαίο σκάει έκούνί.. 
7α  ̂ μέ έκρηκτικό κύμα,γιατί είναι θραυστικός δυνααίττν-" υπό μομφήν κορδονιού. Η
-Γιά τά μέτρα προστασίας,(υγρασία,περιτύλιγμα),ίσχύειοτι καί γιά τό φυτίλι.
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ηΧίΛτρικοΙ Κα-ψοο̂ .ο 
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ΣΧΗΜΑ 1

1» ρ η » ι ι , ο  ¿^<«0

Καφού^ι
£($"ώ ά̂̂ ΙΤΙ φωτκ

ΣΧΗΜΑ 3 _ Σ.ΧΗΜΑ *»
ιτρώτβ»

pj.ct.icvp> ο. |

έδώ τοποθετούμε ένα ρολόι ( 
χεριού),καί έχουμε μιά απλή 
βόμβα.



Α ν ο ι κ τ ο ί Λ ο γ α ρ ι α σ μ ο ί

Παραθέτουμε άπ'ολη τήν "Ελλάδα,ένα πίνακα μερικών 
διακεκριμένων βασανιστών,καί τούς βασικότερους τόπους 
πού έγιναν.Πρόκειται περί διεστραμμένων έγκληματιών,σα* 
διστών,καί φυσικών αυτουργών,άπεριγράπτων φρικιβστικών 
βασανηστηρίων καί φόνων.Τά όνόματα αύτά έχουν δημοσιευ- 
θεΐ στό έξωτερικό σέ πολλά βιβλία,μέ συγκλονιστικές πε
ριγραφές. μ

Δέν αυταπατώμεθα δμως,δτι αυτοί είναι οί μοναδικοί έ- 
γκληματίες...’Εξίσου μ Γαύτούς,καί περισσότερο είναι οί 
πραγματικοί δυνάστες της ’Ελλάδος,οί έφοπλιστές καί 
τραπεζίτες,οί ιμπεριαλιστές μέ τις έπενδύσεις τους,καί 
οί στρατοκράτες.
I. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΘΗΝΟΝ

1) Γενικό ’Ασφάλεια 'Αθηνών (δδός Μπουμπουλίνας). 
ί Γενικός Διευθυντής - ΠαπασπυρόπουΛ,ος ) 

ΛάμΓπρου (αρχηγός-γενικός προϊστάμενος;
Μπάμπαλης 
λριστάκης 
Γεωργίου 
Γκραβαρίτης 
Καλύβας
Καραπαναγιώτης
Καραθανάσσης

Κλεομένης 
Κοντογεωργάκης 
Λεωνίδας 
Λογοθέτης 
ΜάλΛίος 
Μαρτίνος 
ΙΙαναγόπουλος

ΙΙαπαγκέλης
Σπανός
Στέφος
Τζαβέλας
Βλάσσης
Γιαννομήτρος

2) Στρατιωτικό Νοσοκομείο 401 (Λεωφόρος 3:. Σοφίας)
(Γενικός δι ευθυντής-ΐατρός Καραγκουνάκης;

3) ’Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης
(Γενικός Διευθυντής -ΙΙαναγόπουλος;

4) 'Αστυνομικό Τμήμα Ιίέας 'Ιωνίας 
αμπάτσος (άντισυνταγματάρχης) ΚονΚαραμπάτσος .

Φαβατας (ταγματάρχης)
Κόλλιας
Μαυροειδής (άντισυνταγματάρχης)

οντογιώργος(υπολοχαγ.) 
Κοτιρίδης
Μορογιάννης (λοχαγός; 
Ριγαλας

5) 'Αστυνομικό Τμήμα Αίγαλέου ('Αυ.Σπυρίδωνος;
Ζαγουρνας | Καπογιάννης

6) Στρατόπεδο Διονύσου ( 505 Τάγμα )
Παπαδόπουλος Κων/νος ( συνταγματάρχης - διοικητής ) 
Μανουσσακάκης Ίωάνν. ( ταγματάρχης )
’Ιωαννίδης Βασίλειος ( άντισυνταγματάρχης )
"Ιίαυλος" (ΕΣΑ -στρατιωτική άστυνομία)

Η Ϊ ^ Γ Η0”°υλ0' Κούτρας ,<τ^ ύ ρ χ η ς )  . ΣιδερύπουΧος
Νικολακόπουλος ΚοητίκΛύί . "τ I Ηισανιάρης
Παραδ^ας £ ^ ^ (1 3 ^  , |
Σεϊτανίδης (.ταγρια-εεΕρχτ,ς;
Ταζιάρίης( λοχίας ΐέε Ϊγα (λ0ϊα^

71 ■!V  * ης (στρατιωτικές άατυνομίας)
Ζουρέλη|1Γ κ ? Π £ΤΞί̂ (πΡθά,στεΐ0ν '^τίνών)
Αβαλιώτης (ταγματάρχης) | 4ερ , α *  (άντισυνταγματάρχης)

11 · 3Ι?ΐ2¥5._35ΐΐ'ΑΐαΣ 

ΓιαννακόιιουλοςΑ?γε^ιίδτ11δ''τ<Ι!ίωί' Β.Κωνστα/νου 37)
&

Κοντοπυργ ί ας υ^6καξιωματικός)Λαρουτσος Λουκάς μ ΙΚΟζ' Ηλιόπουλος
" Ανδρίκος" Κοτσαλας
Γιαννούτσος Κουτάκος
Τασσόπουλος Σασούλας

Θρασύβουλος Καμα^ινέαε ίήίϋ»ίΚ®δ μασι^ Η ° υ  ναυτικού) Κιόσσος Νικόλαος ς 'υποπ*<Ηαρχος-διοικητής)
Σομαρίπας 'Εμμανουήλ φ_. ττη,.η/λ „ .I Ισιπουρίδης Νικόλαος
III. ΠΕΡΙΟΧΗ_ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣταματΤπουλος (γενιάς δ ι τ Γ ^ 0^ 1*̂  ̂ (πλ£Γεε^α Βαρδάρη; Οίκονόμου νγενικος διευθυντής-ταγματάρχης)
Λεπενιώτης„. „ . I Σταματελόπουλος
ΐΓο..« ~ ? ί τ° ΣτρατηΓίΚουρκυυλ,ιΐκυς (λοχαγός Μ )Καραμητσος ' IΜεστρομάρας Μήτσους I Τετραδάκος3) ,ΚΥΠ Καλαμαριάς
τακώιυιαντίνου''Αναστάσιος ^ταγματάρχης;

Παταγ^ωργ'ίου^ταγματάρχηςΖο^οιχηαής; 4α™''°βί“0
ΙΊιΠη?ίΤΐΡατ|ΐωτ.ΙίΙ,Ι?Γ φνΑακεε · Γπταπυον ί ο..

β ς μα« '"·κίΑαοςΤ(άντ^υν.ταγματάίχης--διοικηΤής;



Χουρνιτζάκης (άντισυντ/ρχης) 
Μπαρμταστάθης Νικόλαος 
Χρυσοχόυ Γεώργιος 
Καλα'ίτζίδης 'Ιορδάνης 
Καραβας Κώστας 
Μιχαιλιδης Κυριάκος 

6) Βασσιλικά 
Φοόμας Χρόσσανθος

Ιριγόρης Παναγιώτης 
Τσακαλίόης Κωνστ/νος 
Οίσαντας Νικόλαος 
Τσιλιβαρακος Δημοσθένης 
Τσόνγκας Νικδλ.(λοχίας) 
Τόπος Νικόλαος

I Κριστόπουλος Παναγιώτης
1111. LI£EIfiXH_.HA3!i>eij 

1) ’Ασφάλεια Πατρων 
¿υφαντός *Αντ. (γενικός διευθυντής) 
’ΑΟαμόπουλος 1‘εώργιος 
’Αδαμόπουλος Λάιος 
Παπαδόπουλυς
ΙΙΙΙ1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ*

ΜιχάΧης 
Μουτσόπουλος 
Κανέλλος 
ΙΓσάμης Δημήτριος

Λουκόπουλος (άνθυπολοχαγός)
Πένγκας ( - » )
ΙΙΙΙΙΙ. ΚΡΗΤΗ

1 ) ’Ασφάλεια ’Ηρακλείου 
Κωλέτης (.γενικός διευθυντής; 
ΙΙεχινάκης (ύποδιευ/ντής Αστυνομίας; 
καμπάσης (αντισυνταγματάρχης) 
Τσουκαλάκης (λοχίας)

2) ’Ασφάλεια Χανίων 
κ,απέλλου

Σπυλιόπουλος (,άνθυπολ.)

Χουλάκης
Κ,ακαβας
Καπενέκου

Γεωργόπουλος

Δημοσιεύομε άποσπααματικά τήν 
πρώτη προκήρυξη του κινήματος 
τής «20 ‘Οκτωβρίου πού κυκλοφόρη
σε στήν Γερμανία.
'Ελληνες έργάτες,
’Εδώ καί τριάμισυ χρόνια τά παρα
δοσιακά κόμματα καί οΐ Αντιστα
σιακές τους όργανώοεις προσπαθούν 
νά πείσουν τόν έλληνικό λαό νά 
Αγωνιστεί γιά νά (αναφέρει τήν πρ(ν 
άπό τήν διχτατορία κατάσατση. 
,Εδώ καί τριάμισυ χρόνια προσπα
θούν νά πείσουν τούς Αμερικανούς 
καί τούς συιεταίρους τους στήν δυ
τική Εύρώπη νά διώξουν τή διχτατο 
ρία καί νά παραδώσουν πάλι σ' αύ- 
τούς τή,ν έπιφανειακή έξουσία. 
«Πιστεύει πώς ή Αναγκαία ένότητα 
τών έπαναστατικών δυνάμεων θά

>εννηθή στόν Αγώνα μέ συγκεκριμε- 
συνεργαοία στή Βάση καί δχι μέ 
συμφωνίες «Αρχηγών».
Ή όργάνωσή μας έμφανϊστηκε έπί- 
σημα στίς 20 'Οχτώβρη 1969 μέ δύο 
βόμβες στό Πανεπιστήμιο καί στό 
Κολωνάκι. Πιό πρίν στίς 18 Αύγου
στου 1969 είχε κιόλας Ανατινάξει 
τά γραφεία τής ΕΣΣΟ-ΠΑΠΠΛΣ 
στό Σύνταγμα
Ξαναχτύπησε μέ δύο βόμβες στί 
Ζάπειο. βπου Αρχιζε ή παρέλαση 
τού στρατού τήν 25η Μαρτίου 1970. 
“Εβαλε τρεις βόμβες στίς βόμβες 
στίς 29 'Απρίλη 1970, πού έξεράγη- 
σαν δσο κρατούσε ή δκη τής «Δη
μοκρατικής Άμυνας». Ή μία Ανα
τίναξε στρατιωτικό φορτηγό μπρο
στά στή Σχολή Εύελπίδων.

Χτύπησε τά γραφεία τής «Γενικής 
Συνομοσπονδίας 'Εργατών Ελλά
δος» τήν Πρωτομαγιά τού 1970 στήν 
Αθήνα. Έ βαλε τρεις βόμβες τήν 
26η Νοεμβρίου 1970. Ή  μία κλόνισε 
συθέμελα τό Αγαλμα τού ΤροΟμαν, 
σύμβολο τού Αμερικάνικου Ιμπερια
λισμού, πού ή χούντα Αναγκάστηκε 
νά τό στηρίξει μέ πρόχειρα στηρίγ-

11 ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ:
1., Γιά τήν Ανατροπή τής διχτατο- 
ρίας.
2. Γιά τήν κατάργηση τής μοναρ- 
Χΐ<*5·
3. Γιά τήν βίαιη Ανατροπή τού κα
πιταλιστικού Λίστήματος.

Ό  Ο ξ ι τ λ ε ρ ο ι κ ο ς

....’Εγώ θά Αποφασίσω,πότε θά 
είναι ώριμος δ έλληνικός λαός, 
διά τήν αρσιν του στρατιωτικού 
νόμου....

( πρόσφατος λόγος του )




