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’Εκδίδουμε τό βιβλιαράκι του Μαριγκέλλα μέ 
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1Η_Συνε£]τασία είναι δ τίτλος τί̂ ς ενιαίας δρά
σης ( κρός τ<5 παρόν δύο δργανώσεων ), στόν σκλη
ρά άγώνα κατά της δικτατορίας. ΑΝΤίεΤΑΘΗΤΕ



ΣΥΝΤΟΜΗ ΒΙΣΑΓΟΓΗ

Τό ¿Λληνικό αριστερέ κίνημα πέρνα μι<ί κρίση, πού θά μπο - 
ρούσε νά συνοψίστε“ σάν έλλειψη επεζεργασμένης έπιστημο - 
νίκης θεωρίας, έπανασταατικοΰ προγράμματος, θεωρητικά καί 
τεχνικά καταρτισμένων στελεχών.
Οι έλλείΨεις αυτές, πού στήν έποχή της "δημοκρατίας" εί - 
χαν σάν αποτέλεσμα τόν ιδεολογικά κι ¿ργανωτικό άποπροοα- 
νατολισμά τού έργατικοΰ, αγροτικού καί νεολαιΓστικου κι - 
νήματος στή χώρα μας καί που δδήγησαν τελικά στήν 21 'λ - 
πριλίου, έξακολουθοΰν νά ύφίστανται τάσο στάν έλληνικό 
χώρο, δσο κι Ανάμεσα στήν,¿λληνική αριστερά τοΰ εξωτερι
κού, 3 χρόνια μετά τήν εγκαθίδρυση τής στρατιωτικής δικτα
τορίας.
Τό γεγονός δτι δρισμένες φιλότιμες καί·θαρραλέες προσπά
θειες νέων επαναστατών δέν έδωσαν μέχρι στιγμής παρά πε - 
ριορισμένα αποτελέσματα καί τό γεγονός πώς οτό Λαό μας 
μεγαλώνει διαρκώς ή αβεβαιότητα κι εύουνεται τό πολιτικό 
αδιέξοδο, έπιβεβαιώνουν τίς ελλείψεις αυτές καί βάζουν 
σάν Αμεσο καθήκον τό ξεπέρασμά τους.
Στά πλαίσια αυτής τής τοοοπάθειας φαίνεται Απαραίτητη ή 
μελέτη, στό θεωρητικό, οργανωτικό καί τεχνικό τομέα, τής 
πείρας πού συγκεντρώνει τό επαναστατικό κίνημα σ’δλο τόν 
κόσμο.
Στήν εποχή τού ιμπεριαλισμού, πού εκφράζεται μέ τήν ακα
τάσχετη συγκεντροποίηση τοΰ κεφαλαίου καί τήν έξαπόλυση 
ένός τεράστιου κύματος μιλιταριστικής τρομοκρατίας ενάν
τια σ’ δλους τούς λαούς, πού αγωνίζονται γιά τήν κοινωνι
κή Απελευθέρωση, οί ιδιομορφίες τοΰ αγώνα σ’έθνικά πλαί
σια αποκτούν τότε μόνο σοβαοό νόημα, δταν μελετηθούν μέ
σα στό παγκόσμιο επαναστατι_κό προτσές καί βρούν τή λύση 
καί τήν απάντησή τους οργανωτικά καί τακτικά ατό κίνημα 
τής κάθε χώρας.
Αυτό σημαίνει, πώς ή μεταφορά, χοντροκομένα κι ανεπεξέρ
γαστα θεωρητικών, οργανωτικών ή τεχνικών μοντέλλοιν από 
μιά χώρα ή εποχή σέ μιά άλλη αποτελεί πολιτικό λάθος του
λάχιστον τόσο επικίνδυνο, δσο κι άγνοια τής πείρας τοΰ 
παγκόσμιου επαναστατικού κινήματος.



Τό βιβλιαράκι αυτό έχει σκοπό νά δώσει μιά πλευρά του 
έπαναστατικοΰ κινήματος στή Λατινική 'Αμερική, Ιδιαίτερα 
του βραζιλιανού κινήματος. 'Επιδιώκει καί κατορθώνει νά 
δείξει,μέ λεπτομέριες, μορφές έπαναστατικπς δργάνωσης καί 
δυνατότητες ένοπλης δράσης στήν πόλη. Δέν Αποτελεί θεωρη
τική εργασία, οδτε δμως είναι απλή Απαρίθμηση *έπαναστα
τικών" συνταγών. Είναι έξειδεκευμένο έγχειρίδιο, Αλλά εμ
περιέχει καί προτάσσει ξεκαθαρισμένους σοσιαλιστικούς έ- 
παναστατικούς σκοπούς κι είναι βγαλμένο Απ’τίς ζωντανέ; 
έμπειρίες του βραζιλιανού Αντάρτικου, δοσμένες μεθοδικά 
Από έναν ήγέτη καί ήρωά του. *Η *ξία του γιά μας είναι σο
βαρή.
‘Η "Αναίμακτη μυσταγωγία" της ρεβιζιονιστικής Αριστερας 
τά τελευταία 21 χρόνια, που κόστησε τόσο αίμα, διώξεις κι 
έξευτελισμούς στήν ελληνική εργατιά, τήν Αγροτιά καί τήν 
προοδευτική διανόηση, ή "ειρηνική συνύπαρξη" έκμεταλλευτών 
των κι εκμεταλλευόμενων, τά "μέτωπα" τά προδοτικά κι αντε- 
παναστατικά, είχαν, Ανάμεσα στ*Αλλα καί σάν σκοπό τήν ε
ξαφάνιση τής πίστης του Λαού μας στδν εαυτό του. Καλλιέρ
γησαν συνειδητά τήν Αντίληψη, πώς δ Αμερικάνικος ιμπερι
αλισμός, τό ΝΑΤΟ, ή CIA, δ ντόπιος στρατιωτικός καί αστυ
νομικός μηχανισμός είναι δυνάμεις Ακατανίκητες, πού δφεί- 
λουμε νά τίς χαϊδεύουμε καί νά τίς παρακαλοΰμε, Αλλά νά 
τίς πολεμήσουμε δέν θά τδ κατορθώσουμε ποτέ. *0 ταξικός 
Αγώνας, ή πάλη γιά τό σοσιαλισμό, ή βίαιη ανατροπή του 
διεφθαρ,μένουηκι εχθρικού καθεστώτος δυσφημίστηκαν κι απα
γορεύτηκαν. Τή θέση τους πήρε δ πολιτικαντισμός κι η ητ
τοπάθεια.
*Η δικτατορία δέν αλλαξε διόλου τήν κατάσταση στά πλαίσια 
τής έπίσημης αριστερας. Τά παρασκηνιακά "Αντιδικτατορικά 
μέτωπα" μέ τή δεξιά ή χωρίς τή δεξιά, μέ τό βασιλια ή χω
ρίς τό βασιλια, γιά τήν "Αλλαγή", τήν "Ανανεωμένη δήμο - 
κρατία" κ.λ.π. δέν αποβλέπουν παρά στό νά πείσουν τόν ελ
ληνικό Λαό, πώς Ανεξάρτητος, χωρίς Αφέντες καί κηδεμώνες 
δέν μπορεί νά έπιζήσει. Είναι ή μοίρα τουί 
’Αλλιώς βλέπουν τή "μοίρα" τους δμως οι λαοί στό έξωτε- 
ρικό. Στίς ΗΠΑ καί στίς βιομηχανικές χώρες τής Ευρώπης 
τό Απεργιακό κίνημα φουντώνει. Τό Βιέτ-νάμ ταπεινώνει καί 
καθηλώνει χρόνια ολόκληρα τίς αμερικάνικες στρατιές. Στήν 
Κούβα ένας μικρός λαός μάχεται μ’αύτοπεποίθηση γιά τό σο
σιαλισμό, ενάντια στδν ιμπεριαλιστικό Αποκλεισμό καί στή

ρεβιζιονιστική μηχανορραφία. Τό Αντάρτικο στήν λατινική 
’Αμερική ξαπλώνει κι Αγκαλιάζει τίς έξαθλιωμίνες καί τα
πεινωμένες μάζες σ’Ινα ήρωικό κι έλπιδοφόρο Αγώνα. Στή 
γειτονική μας Παλαιστίνη οΐ έπαναστατικές δυνάμεις δείχ
νουν τό δρόμο τής Απελευθέρωσης τοΰ Αραβικού κόσμου κ· 
Απαντούν μέ τά δπλα στά"είρηνικά" σχέδια καί τίς "λύσειέ 
του πενταγώνου, του Νάσσερ καί τής σοβιετικής γραφειοκρα
τίας. " ’Βπανάσταση μέχρι τή νίκη " είναι τό σύνθημά τους
Έ ν α  κομμάτι αυτής τής έπανάστασης, τής παγκόσμιας, Αντι- 
ΐμπεριαλιστικής, Αντικαπιταλιστικής έπανάστασης μιλάει 
μέσα Απ’τίς γραμμές αύτοΰ του βιβλίου.
*0 "Ελληνας αναγνώστης, Ας βγάλει τά συμπεράσματά του.
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Δ. Εύρώπη - Σεπτέμβριος 1970



Κ Α Ρ Λ Ο Σ Μ Α Ρ Ι Γ Κ Ε Λ Α Α  - "Ενας Απ'τούς 
σημαντικότερους Αγωνιστές καί ηγέτες του έπαναστατικού 
κινήματος στη Λατινική 'Αμερική. Ιθ χρόνων μπήκε στό 
κομμουνιστικό κόμμα τής Βραζιλίας. 40 χρόνια περίπου 
Αργότερα τό έγκατέλειψε, Αφού είχε γίνει μέλος τής 

Εκτελεστικής του 'Επιτροπής. θί Χωρητικές του γνώ
σεις καί οΐ έπαναστατικές του ιδέες σώζονται σέ γράμ
ματα, δπως αυτό πρός τό ΚΚ Βραζιλίας, δπου Ικανέ γνω
στούς τούς λόγους τής Αποχώρησής του, σ'Ιγγραφα καί 
βιβλία δπως ΓΙΑΤΙ ΑΝΤΙΣΤΑΘΗΚΑ ΣΤΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ,
Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΒΡΑΖΙΛΙΑ, ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΤΗΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗΣ 
ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ κ.Α. 'Ακαταπόνητος καί μ’Απέραν
τη πίστη κι Αφοσίωση στά επαναστατικά ίδεώδη, ό Μαριγ- 
κέλλα δέν Ιπερνε απλώς μέρος στίς ένοπλες έπιχειρήσεις 
Αλλά περιέγραφε καί κυκλοφορούσε στό Λαό τίς εμπειρίες 
τής έπαναστατικής Αργάνωσης. Σ'αύτή τήν κατηγορία του 
έργου του Ανήκει καί τό ΜΙΚΡΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΑΡΤΗ 
ΠΟΛΗΣ.
0 Μαριγκέλλα δολοφονήθηκε Απ'τήν βραζιλιανή Αστυνο
μία στό Σάο Πάολο στίς 4 του Νοέμβρη του 1969·

ΣΑΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ

’Αφιερώνω αίιτή μου τήν έργασία στούς συντόφουφ μας "Εντσον 
Σοούτο, Μάρκο ’Αντώνιο Μηρός ντέ Κηρβόλο, Νέλσον Χοσέ ντέ 
'ΑλμέΓντα καί σ'δλους τούς ήρωικούς Αγωνιστές κι Αντόοτες 
πόλης,πού έπεσαν κάτω Απ’τό δολοφονικό χέρι τής στρατιωτικήν 
Αστυνομίας, του ναυτικού, τής Αεροπορίας καί τής Ασφάλειας, 
των μισητών αύτών δργάνων καταπίεσης τής στρατιωτικής δικ
τατορίας. ’Ακόμα τήν Αφιερώνω σ’δλους έκείνους τοόςγενναί- 
ους συναγωνιστές καί συνογωνίστριες, πού κρατιούνται φυλακι« 
σμένοι καί βασανίζονται στά μεσαιωνικά μπουτροΰμια τής βρα
ζιλιανής κυβέρνησης, μέ μιά βαρβαρότητα, πού σέ τίποτε δέν 
δστερε-Γ άπ'τή βαρβαρότητα τών ναζί.
Καθήκον μας είναι ν’Ακολουθήσουμε τό παράδειγμα τών συναγω
νιστών μας αυτών, πού τή μνήμη τους διατηρούμε μέ σεβασμό, 
δηλαδή Ν'ΑΓΩΝΙΣΤΟΥΜΕ.
Κάθε σύντροφος, πού είναι Αντίθετος στή δικτατορία καί θέ
λει ν’Αγωνιστεί έναντίον της μπορεί νά κάνει κάτι. Μπορεί 
ν’Αναλάβει μιά Αποιαδήποτε δουλειά Ακόμα κσί τήν πιό Ασή - 
μάντη φαινομενικά. Καλώ αυτούς πού θά διαβάσουν αυτό τό βι
βλιαράκι καί πού θ*Αποφασίσουν νάμή μείνουν πιά ήσυχοι, ν 
Ακολουθήσουν τίς υποδείξεις, ποΰ γίνονται έδώ καί ν'Αφιερω- 
θούν Απ'α ύ τ ή  Α κ ρ ι β ώ ς  τ ή ν  σ τ ι γ μ ή  στόν Α
γώνα. Τί κάνω αυτό γιατί ξέρω,πώς κάτω Από δποιεσδήποτε συν
θήκες, ή υποχρέωση κάθε επαναστάτη είναι ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΚΠΑ - 
ΝΛΣΤΑΣΗ.
Βασική προϋπόθεση είναι, πώς αυτό τό βιβλιαράκι δέν θά δι
αβαστεί μόνο, Αλλά καί θά διαδοθή πλατειά. Καί ή διάδοσήτυοι 
τότε μόνο είναι δυνατή, δταν δλοι εκείνοι, που συμφωνούν μέ 
τό περιεχόμενό του, Αποφασίσουν νά τό πολυγραφήσουν, νά τό 
τυπώσουν σέ φυλλάδια, νά τό μοιράσουν, Ακόμα κι Αν χρεία - 
στεί νά υπερασπιστούν αυτήν τήν πράξη τους μέ τά δπλα.
Τέλος δσον Αφορά στήν υπογραφή μου κάτω Απ'αΰτό τό βιβλία - 
ράκι μένει νά σημειώσω τά έξής* οι Απόψεις, πού έκφραζον - 
ται έδώ είναι οί προσωπικές έμπειρίες μιας βραζιλιανής ο - 
μάδας ένοπλων άντρών, πού έχω τήν τιμή νά είμαι μέλος της. 
Γιά ν'Αποφύγουμε νά μπεί σ ’έρώτημα τό περιεχόμενο αυτής τής 
έργασίας Απδ δρισμένους, που θά θελήσουν ν'Αρνηθούν τήν 
πραγματικότητα καί θά υποστηρίξουν, πώς τάχα δέν υπάρχουν 
στή χώρα μας οί προϋποθέσεις γιά ένα τέτοιο Αγώνα, θεωρή - 
σαμε απαραίτητο νά πάρουμε τήν εύθυνη γιά δλα δσα Αναφέρου
με. 'Εκείνο πού έχει σημασία πάντως είναι πώς υπάρχουν πα



τριώτες Ετοιμοι κι Αποφασισμένοι ν’Αγωνιστούν σάν Απλοί 
στρατιώτες. Ό σ ο  μεγαλώνει 2> Αριθμός τους, τόσο τό καλύτερο.

*Η κατηγορία ληστής ή τρομοκράτης Εχασε σήμερα τήν υποτιμη
τική σημασία πο<Γ είχε άλλοτε. θ! λέξεις αύτές Απέκτησαν σή
μερα νέο χρώμα καί περιεχόμενο. Δέν τρομάζουν πιά καί δέν 
κατακρίνονταί Από κανέναν.'Αντίθετα, Απέκτησαν μιά δύναμη 
Ελκυστική. *Η ίδιότητα του "ληστή" ¿¡"τρομοκράτη" τιμάει κά
θε Αξ ΐοπρεπή άνθρωπο, γιατί χαρακτηρίζει τήν τίμια τοποθέ - 
τηση του Επαναστάτη, πού άγωνίζεται Ενοπλα Ενάντια στή στρα
τιωτική δικτατορία καί τίς τερατωδίες της.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ 0 ΑΝΤΑΡΤΗΣ ΠΟΛΗΣι

'Η χρύνια κρίση στίς κοινωνικές δομές, πού χαρακτηρίζει τήν 
κατάσταση στή Βραζιλία καί προκαλεί τήν πολιτική Αστάθεια, 
καθάρισε στήν πατρίδα μας καί τή γέννηση του Επαναστατικού 
πύλεμου. Ό  Επαναστατικές πδλεμος διακρίνεται στύ Αντάρτικο 
πύλης, τόν ψυχολογικά πάλεμο καί τά Αντάρτικο στήν ύπαιθρο. 
Στήριγμα του Αντάρτικου καί του ψυχολογικού πδλεμου στήν 
πάλη είναι δ Αντάρτης πάλης.
Ό  αντάρτης πάλης Αγωνίζεται Ενάντια στή δικτατορία καί 
χρησιμοποιεί μή συμβατικά μέσα. Σάν πολιτικά συνειδητές Ε - 
παναστάτης κι Ενθερμος πατριώτης πολεμάει γιά τήν^Απελευθέ- 
ρωση τής πατρίδας του* είναι φίλος του Λαού καί τής Ελευ - 
θερίας. *0 χώρος πού κινείται είναι οΐ μεγάλες βραζιλιανές 
πάλεις. Όμως σ'αδτά τά μεγάλα Αστικά κέντρα δρουν καί δι
άφοροι κακοποιοί καί λωποδύτες καί συχνά οί ληστείες τους 
χαρακτηρίζονται σάν Εκδηλώσεις των Ανταρτών πάλης.
Ό  Αντάρτης πάλης διαφέρει πέρα γιά πέρα Απ'τούς κακοποιούς 
Αύτοί Αποβλέπουν μέ τή δράση τους σέ προσωπικά οφέλη καί 
Επιτίθενται χωρίς νά ξεχωρίζουν Ανάμεσα σέ καταπιεστές καί 
καταπιεσμένους.’Ανάμεσα στά θύματά τους βρίσκονται Αντρες^ 
καί γυναΓκες του Λαού. ’Αντίθετα δ Αντάρτη πάλης Ακολουθεί 
Ενα πολιτικά σκοπέ καί χτυπάει μάνο τήν κυβέρνηση, τούς με
γάλους κεφαλαιοκράτες καί τούς ξένους Ιμπεριαλιστές, ιδι - 
αίτερα τούς βορειο-*Αμερικάνους· "Ενα Αλλο στοιχείο, ποΰ^ 
δρα στίς πάλεις, τά ίδιο βλαβερά δπως κι οί λωποδύτες, εί
ναι καί οί δεξιοί Αντεπαναστάτες, πού προκαλούν συχνά τήν 
σύγχυση, μέ τά νά ληστεύουν τράπεζες, νά βάζουν βάμβες, νά

οργανώνουν απαγωγές, νά διαπράτυυν δολοφονίες καί άλλα φο
βερά Εγκλήματα σέ βάρος των Ανταρτών πάλης, τών Επαναστατών 
ίερωμένων^καί φοιτητών, σέ βάρος φιλελεύθερων, Αντιφασιστών 
πολιτών. Αντίθετα, δ αντάρτης πάλης είναι Αδυσώπητος Εχ - 
θράς τής κυβέρνησης, γι’αυτά καί πραγματο/χοιε ί συστηματικά 
τέτοιες Επιχειρήσεις, πού βλάπτουν τίς Αρχές καί τά πράσω - 
πα πού κυβερνούν τή χώρα καί τά δργανα τής Εξουσίας. Κδρι„ 
καθήκον του είναι νά παρασύρει τή στρατιωτική δικτατορία 
καί τίς δυνάμεις καταπίεσης, νά τίς Εξαντλεί καί νά τίς 
φθείρει. *Ακάμα νά ληστεύει, νά καταστρέφει ή νά λεηλατεί 
τίς επιχειρήσεις καί περιουσίες τών βορειο-*Αμεοικανών, των 
ξένων γενικά Ιμπεριαλιστών καί τής βραζιλιανής μεγαλο-κεφα- 
λαιοκρατίας.
0 αντάρτης πάλης είναι αποφασισμένος νά ξεσκεπάσει καί κα
ταστρέψει τά υπάρχον οικονομικά, κοινωνικέ καί πολιτικέ σΰ- 
στημα τής χώρας· σκοπάς του είναι νά συμπαρασταθή τούς αν
τάρτες τής δπαίθρου καί νά συμβάλει στά /τίσημο μιας νέας 
κοινωνίας, πού στήν κορυφή της θά βρίσκεται δ Ενοπλος Λαές. 
Γι αυτά οφείλει νά μορφώνεται Πολιτικά μελετώντας τυπωμένα 
η καί σέ φυλλάδες Επαναστατικά Εργα δπως "έ Ανταρτοπάλεμος" 
του Τσέ Γκεβάρα κ.Α.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΤΑΡΤΗ ΠΟΛΗΣ

0 αντάρτης πάλης διακρίνεται γιά τήν τάλμη κι αποφασιστι - 
κάτητά του. Είναι έξασκημένος στήν τακτική καί πυροβολάει* 
σίγουρα. Είναι πονηρές καί προσεκτικές, Ετσι πού νά συμ4<η - 
φίζει τίς ελλείψεις του σ’δπλα καί πυρομαχικά. Πράγματι, έ 
τακτικές στρατές καί ή Αστυνομία, πού υπηρετούν τήν κυβέρ - 
νηση^ διαθέτουν μοντέρνα δπλα καί μεταφορικά ·μέσα, μπορούν 
έτσι νά κινούνται ελεύθερα πρές οποισδήποτε περιοχή, "που 
έχουν πάλι στή διάθεσή τους δλες τίς ευκολίες τού κρατικού 
μηχανισμού. Ό  Αντάρτης πάλης δέν διαθέτει τέτοια μέσα* ή 
δραστηριάτητά του είναι παράνομη. Συχνά ύπάο/ει Ενταλμα σύλ
ληψης Εναντίον του ή είναι ήδη καταδικασμένος κι Ετσι υπο
χρεωμένος νά χρησιμοποιεί πλαστά χαρτιά.Διαθέτει δμως κι Ε
να σοβαρό πλεονέκτημα άπένμτι στέ στρατό καί τήν άδτυνομία. 
Στρατός κι αστυνομία δρούν άπ’τήν μεριά τού λαομίσητου Εχ
θρού, ενώ ό αντάρτης πόλης αντιπροσωπεύει μιά δίκαιη υπόθε
ση. Τήν υπόθεση τού Λαού. Στά δπλα υστερεί άπ’τόν Εχθρό, η
θικά δμως κατέχει Αδιάψευστα ανώτερη θέση. Αυτή ή ηθική ύ- 
περοχή είναι τό στήριγμά του. Μ ’αυτήν μπορεί νά φέρνει σέ 
πέρας τό σπουδαιότερο καθήκον του: νά Ε π ι τ ί θ ε τ α ι



κ α ί ν ά έ π ι ζ ε ί .
‘Ο άντάρτης πόλης είναι υποχρεωμένος νά πέρνει τά όπλα του 
άπ’τόν εχθρό. Αυτό του δημιουργεί τό πρόβλημα έλλειψης ένι- 
αίου δπλισμου καί πυρομαχικών.’Ακόμα δέν διαθέτει τόπους 
εξάσκησης καί έκγύμνασης στά δπλα καί τή σκοποβολή. Αυτές 
τίς δυσκολίες πρέπει νά τις ξεπερνάει στηριζόμενος κυρίως 
στήν ‘έ φ ε υ ρ β τ ι κ ό τ η τ ά  του, μιά ικανότητα, ποβ 
δταν του λείπει, είναι άδύνατο νά φέρει σέ πέρας τόν έπανα- 
στατικό του ρόλο.
Τά χαρακτηριστικά γνωρίσματα του άντάρτη πόλης είναι: Πρω
τοβουλία, πλούτος σέ ιδέες, έξυπνάδα,πλούτος σέ γνώσεις κι 
ικανότητες, ένημρρότητα. Πάνω άπ’δλα δμως π ρ ω τ ο β ο υ 
λ ί α .  Γιατί, ένώ είναι φυσικά άδύνατο νά υπολογίσει κανείς 
τά πάντα έκ των προτέρων, δέν επιτρέπεται νά παρουσιαστεί 
περίπτωση, δπου δ άντάρτης δέν θά ξέρει νά την άντιμετωπί- 
σει, έπειδή δέντου δόθηκαν συγκεκριμένες διαταγές. 'Υποχρέ
ωσή του είναι νά δρα. Νά βρίσκει τήν κατάλληλη λύση γιά κά
θε πρόβλημα καί νά μήν υποκύπτει. Είναι καλύτερα ν’άγωνίζε- 
ται καί νά κάνει λάθη, παρά νά μένει άργός, γιά ν'άποφΰγει 
τά λάθη. Χωρίς πρωτοβουλία, τό αντάρτικο στην πόλη είναι 
άδΰνατο.
Παράλληλα δ άντάρτης πόλης πρέπει νά διαθέτει καί τίς παρα
κάτω ικανότητες: Νά είναι ταχύς στά πόδια, ν’άντέχει τήν 
κούραση, τήν πείνα, τή βροχή, τή ζέστη, τήν άγρύπνια. Νά 
ξέρει νά κρύβεται καί νά μεταμφιέζεται καί ν’άντιμετωπίζει 
θαρραλέα κάθε κίνδυνο.Νά βρίσκεται σέ διαρκή έπαγρύπνιση, 
ν’άποφεύγει τή βιασύνη καί νά διατηρεί υπομονή καί ηρεμία 
νεύρων, άκόμα καί στίς πιό δύσκολες στιγμές, άκόμα καί 
μπροστά στό άδιέξοδο. Πίσω του δέν επιτρέπεται ν ’άφήνει ίχ
νη κι άποδεικτικά στοιχεία καί πάνω άπ’δλα νά μή χάνει πο
τέ τό θάρρος του. "Οχι σπάνια λειποτακτουν ή άπομακρύνονται 
συναγωνιστές άπ’τό άντάρτικο πόλης, δταν βρεθούν μπροστά 
σέ μεγάλες δυσκολίες.
Τό άντάρτικο στήν πόλη-δπως καί στην ύπαιθρο- ούτε καμμιά 
κερδοσκοπική έπιχείχηση είναι, ούτε καμμιά θεατρική παρά - 
στάση. Είναι κ α θ ή κ ο ν ,  πού δ άντάρτης αναλαβαίνει άπ- 
έναντιστήν ίδια τήν συνείδησή του. "Aua δέν είναι σέ θέση 
νά πολεμάει τίς δυσκολίες, νά διαθέτει υπομονή, νά περιμέ—  
νει χωρίς νά χάνει τά νεύρα του ή ν’άπογοητεύεται, τότε κα
λύτερα νά κρατηθή μακρυά άπό τέτοιες υποχρεώσεις. Του λεί
πουν πραγματικά οί βασικώτερες Ικανότητες, γιά νά γίνει άντ 
τάρτης.

ΠΩΣ ΖΕΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΕΙΤΑΙ 0 ΑΝΤΑΡΤΗΣ ΠΟΛΗΣ;

*0 άντάρτης πόλης πρέπει νά βρίσκει τόν τρόπο νά ζεί μέσα 
στό Λ<*ή. Νά μή μοιάζει σάν ξένος κι ή ζωή του νά μή διαφέ
ρει άπ’τή ζωή ένός συνηθισμένου πολίτη. Τά ρούχα του δέν 
πρέπει νά ξεχωρίζουν άπ’τό συνηθισμένο ντύσημο. *Εντυπωσια—  
κά φορέματα τής τελευταίας μόδας είναι έντελώς άκατάλληλα 
καί μάλιστα δταν είναι κανείς υποχρεωμένος νά συχνάζει σ ’ 
έργατικές γειτονιές, ή νά μετακινείται στήν ύπαιθρο. '0 άν
τάρτης πόλης πρέπει νά κερδίζει τή ζωή του μέ τήν συνηθισμέ· 
νη έπαγγελματική του άπασχόληση.
"Αν είναι δμως γνωστός καί τόν καταζητεί ή άστυνομία ή 4ν 
ύπάρχει ένταλμα σύλληψης εναντίον του, τότε πρέπει νά περά
σει στή.ν παρανομία καί νά ζεί κρυμένος. Φυσικά δέν άναφέοει 
σ’άλλα πρόσωπα τό παραμικρό γιά τή δράση του. ’Αναφορές πά
νω στή δράση του αντάρτικου κάνει μόνο ή έπαναστατική δργά- 
νωση, δταν αυτό είναι άπαραίτητο.
*0 άντάρτης πόλης πρέπει νά διαθέτει παρατηρητική ίκανότη- 
τα, νά τά παρακολουθεί καί νά πληροφορείται γιά δλα καί πά
νω άπ’δλα γιά τίς κινήσεις του έχθρου. Πρέπει νά προσανατο
λίζεται γρήγορα καί σωστά στό χώρο πού ζεί ή πραγματοποιεί 
τίς έπιχειρήσεις του. "Ομως τό σπουδαιότερο κι άποφασιστι- 
κώτερο πράγμα γι’αυτόν είναι τό γεγονός πώς πρέπει νά αγω
νίζεται διαρκώς μέ τό δπλο στό χέρι.'Ο κίνδυνος μήπως άνα- 
γνωριστεί τόν άναγκάζει λοιπόν συχνά νά εγκαταλείπει τήν 
συνηθισμένη του δουλειά. 'Εδώ φαίνεται καθαρά κι η σημασία 
τής άπαλλοτρίωσης, πού χωοίς αυτήν δέν μπορεί νά έπιζήσει 
τό άντάρτικο πόλης.
Τό συμπέρασμα πού βγαίνει είναι πώς δ ένοπλος άγώνας του 
άντάρτη πόλης έχει δυό βασικούς σκοπούς, πού πρέπει νά τούς 
ακολουθεί μέ Ιδιαίτερη προσοχή:
α) τήν φυσική εξόντωση τών αρχηγών κι άλλων σημαντικών πρό- 

σώπων στίς δυνάμεις του στρατού καί τής αστυνομίας, 
β) τήν άπαλλοτρίωση τών αγαθών τής κυβέρνησης, τών μεγάλων 

κεφαλαιοκρατών καίτών ιμπεριαλιστών.
ΟΪ μικρές άπαλλοτριώσεις εξυπηρτοΰν τίς άνάγκες ζωής καί 
συντήρησης τών άνταρτών πόλης, οί μεγάλες δμως τίς άνάγκες 
τής έπαν'στάσης.
Είναι βέβαια ξεκάθαρο, πώς δ άγώνας τών άνταρτών πόλης έ
χει κι άλλους σκοπούς, εδώ δμως εξετάζουμε άρχικά τούς δυό 
βασικούς, άπ’τούς δποίους πάλι ή άπαλλοτρίωση είναι ο βασι- 
κώτερος.



Είναι πράγματι μεγάλης σημασίας γιά τόν Αντάρτη νά συν - 
ειδητοποιει κάθε στιγμή, πώς τότε μόνο μπορεί νά Επ^ζήσει 
δταν είναι Αποφασισμένος νά σκοτώνει Αστυνομικούς, χαφιέ
δες κι Αλλους πράκτορες του Εχθρού καί τής καταπίεσης, δ
ταν είναι Αποφασισμένος, Αλλά πραγματικά Α ^ π ο φ α σ  ι - 
σ μ έ ν ο ς, νά Απαλλοτριώνει τίς περιουσίες των μεγάλων 
κεφαλαιούχων, των μεγαλοίδιοκτητών καΓ των Ιμπεριαλιστών. 
"Ενα Από τά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τής βραζιλιανής Επα
νάστασης είναι καί τό γεγονός δτι Απ’τήν^Αρχή Εβαλε σ*έφ- 
αρμογή τήν Απαλλοτρίωση των περιουσιών των μεγαλοκεφαλαι-. 
ούχων, μεγαλοΤδιοκτητών κι ιμπεριαλιστών, χωρίς νά Εξαι
ρεί βέβαια τούς πλούσιους Εμπορικούς εισαγωγείς κι Εξαγω- 
γεΐς. Μ ’αύτό τό μέσο προσπαθεί ή βραζιλιανή Επανάσταση νά 
χτυπήσει τούς πιό Επικίνδυνους Εχθρούς του Ααοΰ Εκεί πού 
τούς πονει ιδιαίτερα. Γι'αύτό κι Επιτίθεται συστηματικά 
Ενάντια στό δίκτυο τών Τραπεζών καταφέροντας θανατηφόρα^ 
πλήγματα στό νευρικό σύστημα του καπιταλισμού. Οι ληστείες 
Τραπεζών, πού δργανώθηκαν ως τώρα Απ’τούς βραζιλιανούς Αν
τάρτες πόλης είχαν σάν στόχο τούς μεγαλύτερους κεφαλαιο
κράτες τής χώρας, δπως τούς Μορέίρα, Σάλλες κ. Α. ’Εξ Αλ
λου Απαλλοτριώθηκαν συστηματικά μεγάλα ποσά Από ξένες Ασ-. 
φαλιστικές Εταιρίες, κυβερνητικά καταστήματα κ.λ.π.
Τά Εσοδα τών Απαλλοτριώσεων χρησιμοποιήθηκαν γιά τήν θεω
ρητική κατάρτισήκαί τήν τεχνική Εξειδίκευση τών Ανταρτών 
πόλης, τήν Αγορά, κατασκευή καί μεταφορά δπλων καί πυρο - 
μαχικών στίς περιοχές τών πόλεων, γιά τήνσυντήρηση του μη
χανισμού Ασφάλειας τών Επαναστατών, τήν καθημερινή συντή
ρηση τών αγωνιστών, ΑλΧά καί τών συντρόφων Εκείνων, πού 
Ελευθερώθηκαν μέ Ενοπλες Επιχειρήσεις Απ’τίς φυλακές, ε
κείνων πού τραυματίζονταν στίς Επιχειρήσεις ή καταδιώκον
ταν Απ*τήν Αστυνομία. ’Επίσης κάλυψαν μιά σειρά Ανάγκες, 
πού ξεπηδοΰν συνήθως Από φυλακίσεις, συλλήψεις, ή δολοφο-τ 
νίες συντρόφων άπ’τό στρατό καί τήν Αστυνομία. Τά μεγαλύ
τερα έξοδα του Επαναστατικού πολέμου πρέπει βέβαια νά πέ
φτουν πάνω στούς κεφαλαιοκράτες καί ιμπεριαλιστές καί φυ
σικά καί στήν κυβέρνηση, γιατί δλοι αυτοί είναι^Εκμεταλ
λευτές καί καταπιεστές του Λαοΰ. Οί πράκτορες τής κυβέρ- 
νησης, τής δικτατορίας καί του βορειοαμερικάνικου Ιμπερι
αλισμού πρέπει νά πληρώσουν γιά τά Εγκλήματα πού διαπράτ- 
τουν σέ βάρος του βραζιλιανού Λαοΰ.
*Η Ενταση καί τό πλάτος, πού πήραν οί Επιχειρήσεις τών 
Ανταρτών πόλης καί πού στή διάρκειά τους σκοτώθηκαν Αν - 
θρωποι, Εγιναν σαμποτάζ,λεηλατήθηκαν δπλα, Εκρηκτικά καί

πυρομαχικά, ληστεύτηκαν Τράπεζες κι Ελευθερώθηκαν φυλακι
σμένοι Εχουν σημαντικό πολιτικό βάρος καί δέν Αφήνουν πιά 
Αμφιβολία, γιά τούς πραγματικούς σκοπούς καί τήν Αποφασι - 
στικότητα τών Επαναστατών. *Η Εκτέλεση του κατάσκοπου τής 
CIA Τσάρλς Τσάντλερ, Εκείνου του Βορειοαμερικάνου στρατιω
τικού, πού ήρθε στή χώρα μας κατ’ευθείαν Απ’τό Βιέτ-νάμ, 
γιά νά είσχωρήσει κρυφά Ανάμεσα στούς βραζιλιανούς φοιτη - 
τές* καθώς κι δ θάνατος τόσων χαφιέδων τής Αστυνομίας στίς 
αιματηρές συγκρούσεις τους μέ τούς Αντάρτες πόλης,πιστοποι
ούν, πώς δ Επαναστατικός πόλεμος Εχει πάρει σο_βα.οές διαστά- 
σεις^καί πώς δ Αγώνας μόνο μέ βίαια μέσα μπορεί νά διε - 
ξαχτή. Αυτός είναι δ λόγος πού δ Αντάρτης πόλης περνάει, σ* 
Ενοπλες Επιχειρήσεις, ξέροντας πώς τότε μόνο μπορεΓ νά Επι- 
ζήσει, δταν συγκεντρώνει τή δραστηριότητά του στήν φυσική 
Εξόντωση τών πρακτόρων τής καταπίεσης, δταν Αφιερώνει εί - 
κοσιτέσσαρες ώρες τό εικοσιτετράωρο στήν Απαλλοτρίωση τών 
Απαλλοτριωτών του Λαοΰ.

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΑΡΤΗ ΠΟΛΗΣ

Κανένας δέν μπορεΓ νά γίνη Αντάρτης πόλης, Αν δέν Αφιερώ - 
σει ιδιαίτερη προσοχή στήν τεχνική του προετοιμασία. Αυτή 
ή προετοιμασία πιάνει Απ’τήν σωματική άσκηση καί φτάνει μέ
χρι τήν τελειοποίηση πάνω σ ’Επαγγέλματα καί κάθε είδους 
πρακτικές γνώσεις Ιδιαίτερα πάνω σέ μιά τεχνική ειδικότητα 
Τότε μόνο μπορεΓ δ Αντάρτης πόλης νά διαθέτει τήν Απαραίτη
τη φυσική Αντοχή, δτάν γυμνάζεται συστηματικά. Δέν μπορεΓ 
ποτέ νά γίνει καλός αγωνιστής, Αν δέν Εχει μάθει τήν τέχνη 
ν Αγωνίζεται. Πρέπει ν'ΑσκεΓται σέ διάφορες μορφές τής ε- 
Επίθεσης καί αυτοάμυνας. Στή φυσική εκγύμναση συντελούν 
καί οί δδοιπορίες, οί κατασκηνώσεις, Ασκήσεις στή ζούγκλα, 
ή δρειβασία, ή κωπηλασία, τό κολύμπι καί οί καταδύσεις, α
σκήσεις βατραχανθρώπων, τό ψάρεμα, τό κυνήγι πουλιών καί 
μικρών ζώων κ.λ.π.
Απαραίτητο είναι νά δδηγεΓ αυτοκίνητο, νά χειρίζεται τό 
τιμόνι πλοίου καί νά δδηγεΓ Αεροπλάνο. Νά κατέχει γνώσεις 
μηχανικής αυτοκινήτων καί ήλεκτροτεχνίας, γιά νά διορθώνει 
π.χ. ραδιόφωνα ή τηλέφωνα. ’Εξ ίσου συμαντικές είναι στοι
χειώδεις γνώσεις τοπογραφίας, ή ικανότητα νά προσανατολί - 
ζεται μέ Απλά εργαλεία καί πρακτικά μέσα, νά υπολογίζει Α
ποστάσεις, νά κατασκευάζει χάρτες καί σχέδια, νά χρησιμο- 
ποιεΓ μιά γεωγραφική κλίματα, νά υπολογίζει τό χρόνο καί 
νά χρησιμοποιεί τό γωνιόμετρο καί τή ναυτική πυξίδα.



Γνώσεις πάνω στή χημεία δπως Ανάμιξη χρωμάτων καί κατα - 
σκευή σφραγίδων, γνώσεις γραφικής τέχνης καί πλαστογραφία^ 
είναι ενα μέρος τής τεχνικής προετοιμασίας του αντάρτη πό- 
ληςΥ πού είναι υποχρεωμένος νά πλαστογραφεί σφραγίδες κι 
έγγραφα, γιά νά έπιζει σ’ένα κοινωνικέ σύστημα,πού θέλει 
νά καταστρέφει.
Στέν τέμεα τής Ιατρικής περίθαλψης τέν κυριώτερο ρέλο τέν 
παίζει ένας γιατρές. ’Εντούτοις κι δ Αντάρτης πρέπει νά 
κατέχει τίς Απαραίτητες γενικές γνώσεις γιά τή χρήση φαρ
μάκων, πάνω στίς πρώτες βοήθειες, σχετικά μέ τήν περιποίη
ση αρρώστων κ.λ.π.
Τό σπουδαιέτερο δμως σημείο τής τεχνικής προετοιμασίας του 
αντάρτη πάλης είναι $ χειρισμός των δπλων* π.χ. του πολυ
βόλου, του ρεβόλβερ, των αυτόματων δπλων, του ΡΑΣ,διαφό - 
ρων ειδών δπλων καί δλμων. Γνώσεις πάνω στά διάφορα είδη 
δπλων καί έκρηκτικών υλών είναι ένα Ιδιαίτερα σημαντικό 
τμήμα τής προετοιμασίας, ενώ ή χρήση τών βομβών καί τών 
καπνογόνων βομβών απαιτεί- είδικές τεχνικές γνώσεις. 
'Ανάμεσα στά εκρηκτικά, σημαντική είναι ή έκπαίδευση στή 
χρήση του δυναμίτη.
"Ενας αντάρτης πόλης πρέπει νά είναι σέ θέση νά κατασκευ
άζει καί νά διορθώνει δπλα, νά φτιάνει μόλοτωφ-κοκτεVλς, 
χειροβομβίδες, νάρκες κι αυτοσχέδιες πλαστικές βόμβες. 
Πρέπει νά μπορεί νά καταστρέφει γέφυρες, ν’Αχρηστεύει ή 
ν*άπομακρόνει σιδηροδρομικές γραμμές, δουλιές πού δέν μπο
ρεί βέβαια νά τίς αναθέσει σ'Αλλους.
*Η πρώτη φάση τής τεχνικής προετοιμασίας του αντάρτη πόληι 
πραγματοποιείται στό "Κέντρο Τεχνικής Εξειδίκευσης". Αλ
λά σ’αύτό τό κέντρο μπορεί νά μπει γιά έκπαίδευση μόνο ε
κείνος, ποΰ πέρασε τίς πρώτες "εξετάσεις", ποΰ πήρε δηλα
δή μ’έπιτυχία τό λεγόμενο βάπτισμα πυρές σέ μιά επαναστα
τική επιχείρηση ενάντια στόν έχθρό.

ΤΑ ΟΠΛΑ ΤΟΥ ΑΝΤΑΡΤΗ ΠΟΛΗΣ
Τά δπλα του Αντάρτη πόλης είναι ελαφρά κι ευκολοαντικατά- 
στατα* δπλα, πού τά πέρνει κανείς Απ’τόν έχθρό, τ’άγορά - 
ζε ι ή τά φτιάνει μόνος του. Τά ελαφρά δπλα έχουν τό πλεο 
νέκτημα τής γρήγορης χρήσης καί τής εύκολης μεταφοράς. 'Ε
χουν συνήθως κοντή κάνη δπως καί τ’αυτόματα. Τ’αυτόματα 
καί ήμίαυτόματα δπλα ανεβάζουν πολύ τή δύναμη κρούσης του 
αντάρτικου. Τό μειονέκτημα δμως αυτών τών απλών γιά μας 
είναι δ κάπως δύσκολος έλεγχός τους, πού φανερώνεται κυ -

ρίως στό γεγονός δτι χάνονται ή ξοδεύονται περισσότερες Απ’ 
τό κανονικό σφαίρες. Αύτή ή Αδυναμία μπορεί νά ΙσοφαριστεΓ 
μόνο μέ εύστοχες βολές. ’Αντάρτες πού δέν έχουν έξασκηθή 
Αρκετά μετατρέπουν συνήθως τό αύτόμα σέ σκουπιδοτενεκέ Α
πό σφαίρες.
‘Η πείρα Απέδειξε, πώς τό πιό κατάλληλο δπλο γιά τόν Αντάρα 
τη πόλης είναι τό έλαφρό πολυβόλο. Αδτό τό δπλο είναι φοβε
ρά Αποτελεσματικό· μπαίνει εύκολα στή θέση του, πράγμα ση - 
μαντικό γιά τίς έπιχειρήσεις μέσα στήν πόλη καί ΰπολογίζε - 
ται πολύ απ τόν έχθρό. '0 Αντάρτης πόλης πρέπει νά κατέχει 
καλά τόν χειρισμό του πολυβόλου, πού χρησιμοποιείται πιά 
πλατειά κι έγινε Απαραίτητο στό βραζιλιανό αντάρτικο. Τό 
Ιδεώδες πολυβόλο γιά τόν Αντάρτη πόλης είναι τό " 1ΝΑ " μέ 
διαμέτρημα 45· Μπορούν βέβαια νά χρησιμοποιηθούν κι Αλλα 
είδη πολυβόλου μέ διάφορα διαμετρήματα, δμως £δώ έμφανίζε - 
ται τό πρόβλημα τών σφαιρών. Γιαύτό είναι πάντοτε καλΰτβρα 
νά κατασκευάζεται στόν τεχνικό Ανεφοδιασμό του Αντάρτικου 
ένα είδος πολυβόλου γιά τήν γενική χρήση, έτσι ποΰ νά ρυθ
μίζεται Ανάλογα καί τό είδος τών σφαιρών.
Κάθε αντάρτικη δμάδα κρούσης πρέπει νά διαθέτει ένα πολύ - 
βόλο, ποΰ θά τό χειρίζεται ένας καλά έξασκημένος σκοπευτής. 
Τά υπόλειπα μέλη τής ¿μάδας πρέπει νά είναι έφοδιασμένα μέ 
ρεβόλβερ διαμετρήματος 38. 'Εχουμε βέβαια χρησιμοποιήσει 
καί ρεβόλβερ μέ διαμέτρημα 32, Αλλά τό διαμέτρημα 38 είναι 
καλύτερο, γιατί αυτή ή σφαίρα βγάζει τόν έχθρό έκτός μάχης. 
Στά έλαφρά δπλα ανήκουν κι οΐ χειροβομβίδες καθώς καί οί 
γνωστές καπνογόνες βόμβες, πού βοηθ’οΰν πολύ στήν Αμυνα καί 
μάλιστα στήν τακτική τής κάλυψης κατά τήν δπισθοχώρηση τών 
ανταρτών. Όπλα μέ μακρυές κάννες είναι δύσκολα στή μετά - 
φορά καί πέφτουν εύκολα στό μάτι. Σπουδαία μακρΰκαννα δπλα 
είναι τό FAL, τά δπλα Μάουζερ καί τά κυνηγετικά 3ιντσέ - 
στερ. Τά κυνηγετικά μπορούν νά χρησιμοποιηθούν Από κοντι
νές Αποστάσεις Ακόμα κι Από Ανεκπαίδευτους καί μάλιστα τή 
νύχτα ¿πότε ένα δπλο ακριβέίας δέ βοηθάςι καί πολύ.
Στίς ασκήσεις σκοποβολής μεταχειριζόμαστε δπλο πεπιεσ. αέρα 
Η χρήση Μπαζούκας καί δλμων γίνεται μόνο κάτω Από είδικές 

συνθήκες, γιατί αυτά τά δπλα προϋποθέτουν καλά έξασκημένουε 
αγωνιστές. 0Í επιχειρήσεις δμως τών Ανταρτών πόλης δέν 
έπιτρέπεται νά βασίζονται σέ βαρειά δπλα. Τά μειονεκτήματά 
τους είναι πολύ σοβαρά γιά τό είδος αυτό τού αγώνα, "που 
μόνο μέ τήν ταχύτητα εξασφαλίζουμε ελευθερία κίνησης.
Πολλές φορές τά αυτοσχέδια δπλα είναι τόσο Αποτελεσματικά



δσο καί τά καλύτερα της βιομηχανίας. ’Ακόμα κι ένα δπλο 
πού του κοντύναμε τήν κάννη είναι πολύ κατάλληλο γιά τόν 
αντάρτη πύλης. 'Αν μάλιστα 6 ίδιος είναι καί τεχνήτ^ς δ- 
πλοποιύς, τύτε Εχουμε τόν καλύτερο συνδιασμδ, πού ε,ΐναι 
δυνατό νά υπάρξει. ‘0 τεχνίτης δπλοποιός περιποιείται τά 
δπλα. Ξέρει νά τά διορθώνει καί συχνά βρίσκει τόν τρόπο 
νά.δργανώσει ένα μικρό Εργαστήρι καί νά κατασκευάζει μι - 
κρά κι αποτελεσματικά δπλα. Γι’αύτή τή δουλιά σημαντικοί 
παράγοντες είναι κ.ιοί μεταλλουργόςκαί τορναδόρος καί πρέ
πει νά υπολογίζονταιστά πλαίσια του τεχνικού Ανεφοδιασμού. 
*Η κατασκευή εκρηκτικών, δπως καί τά μαθήματα γιά τή χρή - 
ση τους πρέπει νά γίνονται δργανωμένα. Νά συγκεντρώνονται 
πρώτα τ’Απαραίτητα υλικά έτσι πού τά πειράματα κι ή διδά- 
σκαλία νά είναι πλήρης κι αποτελεσματική.
Μόλοτωφ-κοκτέίλς, βενζίνη, αυτοσχέδια δπλα, καταπέλτες, 
δλμοι, εκρηκτικά, χειοοβομβίδες καμομένες μέ κομμάτια από 
σωλήνες ή κουτιά- από κονσέρβες, νάρκες, συμβατικά Εκρη- 
κτικά δπως δ δυναμίτης, χλωρικό κάλιο, πλαστικά καψούλια, 
πλαστικές βόμβες καί σφαίρες κάθε είδους είναι στοιχεία 
απαραίτητα γιά τήν επιτυχία του Αντάρτικου πόλης. Τά Αναγ
καία υλικά κι οΐ σφαίρες πρέπει ν’Αγοράζονται ή νά^πέρνον- 
ται Απ’τόν Εχθρό μέ σκόπιμες καί καλά δργανωμένες επιχει
ρήσεις.
*0 Αντάρτης πόλης πρέπει νά προσέχει, νά μή διατηρεί γιά 
πολύ καιρό εκρηκτικά δπλα ή Αλλα υλικά, πού μπορούν νά 
έκραγουν καί νά προκαλέσουν δυστυχήματα, Αλλά νά τά χρη
σιμοποιεί αμέσως γιά τό σκοπό, γιά τόν δποιο κατασκευάστη
καν.
Τά δπλα του Αντάρτη κι ή ικανότητα νά τά χειρίζεται Αποτε
λεσματικά συνθέτουν τήν μαχητικέ του δύναμη. Πέρνοντας Απ 
τόν Εχθρό μοντέρνα δπλα καί σπουδάζοντας προσεκτικά τό χει
ρισμό τους, βελτιώνει τήντακτική του Αντάρτικου πόλης.
Σάν παράδειγμα ή χρησιμοποίηση Απ’τό βραζιλιανό Αντάρτικο 
πολυβόλων στίς επιδρομές Ενάντια στίς τράπεζες Εδειξε,πώς 
Αν ή χρήση δμοιων πολυβόλων στίς επιχειρήσεις μαζικοποιηθή 
τό αντάρτικο πόλης στή χώρα μας θά περάσει σέ νέα Αποτε - 
λεσματικώτερη τακτική.
*Η Αμάδα κρούσης, πού κατόρθωσε νά πετύχει δμοιομορφία 
στόν δπλισμό καί τά πυρομαχικά καί παράλληλα καλή συντήρη
ση καί διατήρηση τών δπλων, μπόρεσε νά φτάσει υψηλό βαθ - 
μό Αποτελεσματικότητας. *0 Αντάρτης πόλης είναι τόσο περισ 
σότερο Αποτελεσματικός, δσο πιό μεγάλη είναι ή μαχητική 
του δύναμη.

ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗΣ ΝΔ ΣΚΟΠΕΤΒΙ ΣΩΣΤ.*
Βασική ηροΟκόθεση γιά τήν δπαρξη τον Αντάρτη πόλης, γιά 
τήν δράση τον μά καί γιά νά μπορεί να ΕπιζεΓ. βασική δη- 
\αδή_Αναγκαιότητα του Αγώνα, πού διεξάγει, είναι νά πυρο- 
3ολεΓ καλά.
Σ*Αντίθεση πρός τόν συμβατικό πόλεμο, πού διεξάγεται,κατά 
κανώνα, μέ πολυποίκιλο δπλισμό κι Από μεγάλη Απόσταση, δ 
μή συμβατικός πόλεμος, δηλαδή τό Αντάρτικο,διεξάγεται Από 
πολύ κοντά πολλές φορές σώμα μέ σώμα μέ τόν έχθρό. "Ετσι,
Αν δ Αντάρτης δέν θέλει νά σκοτωθή δ ίδιος πρέπει νά πυρο
βολήσει πρώτος, σκοπεύοντας μέ σιγουριά στό στόχο. Αυτό δ- 
μως δέν σημαίνει, πώς μπορεί νά χρησιμοποιεί ¿πιαήλαια τά 
δηλα του καί νά ξοδεύει Ασκοπα τίς σφαίρες του, Αφου,δπως 
είπαμε δύσκολα μπορεί νά τ ’Αντικαταστήσει. Χαμένα δπλα καί 
πυρομαχικά δέν μπορούν ν’Αντικατασταθοΰν έπί τόπου, Ιδίως 
στήν περίπτωση μιας μικρής δμάδας,μιά πού δ καθένας πάνω 
Απ’δλα πρέπει νά προσέχει γιά τή ζωή του.'Αρα, δ Αντάρτης 
πόλης πρέπει ν'Αντιδρα σωστά καί νά πυροβολε? Αστραπιαία. 
Είναι βασικός κανώνας νά μή σκορπάει τίς σφαίρες του μ’Α- g 
διάκοπους πυροβολισμούς. Αύτό μπορεί νά τόν δδηγήσει στό 
θάνατο ή στή σύλληψη,Αν δ Εχθρός δέν Ανοίξει Απ’τήν Αρχή 
πύρ Αλλά περιμένει νά Εξαντληθούν πρώτα οΐ σφαίρες του αν
τάρτη καί τόν κυκλώσει μετά μέσα σ’ένα πύρηνο χαλάζι.
Καί παρ δλο πού συχνά χρησιμοποιεί τήν τακτική του αίφνι- 
διασμοΰ, δπου συνήθως δέν χρειάζεται κάν νά χτυπήσει μέ 
τά δπλα, Α π α γ ο ρ ε ύ ε τ α ι  σ'έναν Αντάρτη νά μπαί
νει στόν Αγώνα, χωρίς νά ξερει νά πυροβολεί, 'ΐξ Αλλου 
στή^διάρκεια τής Επιχείρησης, πρέπει νά μετατοπίζεται δι
αρκώς, γιά νά μή προσφέρει στόν Εχθρό εύκολο σημάδι.
*Η ζωή του Αντάρτη πόλης Εξαρτάται Απ’τήν πολεμική του 
τέχνη* τήν Ικανότητα νά χειρίζεται σωστά τά δπλα, χωρίς 
νά τραυματίζεται δ ίδιος. "Οταν μιλάμε γιά τήν Ικανότητα 
νά πυροβολεί σωστά Εννοούμε μαζί καί τήν έπιδεξιδτητα στό 
σημάδι. 0 Αντάρτης πρέπει νά έξασκείτα.ι καί στά δυό ταυ
τόχρονα, έτσι πού νά του γίνουν τελικά αυτόματη Αντίδραση. 
Κατά τήν Εξάσκηση πρέπει νά δοκιμάζει κα£ νέες μορφές Αγώ
να. Αυτό μπορεί νά γίνει τόσο στό σπίτι μ'Ινα όπλο πού 
λειτουργεί μέ πεπιεσμένο Αέρα, δσο κι έξω Απ’τήν πόλη σ*Ε- 
ρημικές περιοχές.
*Η υψηλότερη βαθμίδα τελειοποίησης στήν τέχνη τοΰ σκοπευ
τή συμπίπτει μέ ν’ένα νέο είδος Αντάρτη πόλης, τόν "Ελεύ
θερο σκοπευτή" ένα μοναχικό Αγωνιστή, πού Αναλαβαίνει μό



νος του Επιχειρήσεις. Αδτός μπορεί νά σημαδεύει καί ν<3Ε 
πυροβολεί τόσο Από μεγάλη, δσο κι Από μικρή Απόσταση καί 
τά δπλα του είναι Ανάλογα διαρυθμισμένα.

Η ΟΜΑΔΑ ΚΡΟΥΣΗΣ

Γιά νά μπορεί μά φέρει σέ πέρας Αποτελεσματικά τίς Επιχει
ρήσεις, τό αντάρτικο πόλης πρέπει νά είναι δργανωμένο σέ 
μ ι κ ρ έ ς  δ μ ά δ ε ς .  Κάθε μιά Απ’αίιτές Αποτελείται 
Από 4-5 Αντάρτες καί λέγεται δμάδα κροόσης. Δυό καί περισ
σότερες δμάδες κροόσης - αυστηρά δποδιηρημένες- κάτω Απ’ 
τήν δργανωτική καί καθοδηγητική ύπευθυνότητα Ινός ή δόο 
προσώπων σχηματίζουν μιά Ενότητα κροόσης. ’Ανάμεσα στά μέ
λη της δμάδας κρούσης πρέπει νά επικρατεί, Απαραίτητα, Εμ- 
πιστοσύνη. *0 πιό Εξασκημένος σύντροφος στή σκοποβολή καί 
τόν χειρισμό του πολυβόλου Αναλαβαίνει στίε Επιχειρήσεις 
τήν κάλυψη τής δμάδας.
*Η δ μάδα κρούσης σχεδιάζει καί πραγματοποιεί τίς Επιχει
ρήσεις, συγκεντρώνει καί διατηρεί τόν δπλισμό της, μελε - 
τα καί Εξελίσσει τήν τακτική της. Είναι αυτονόητο, πώς οΐ 
Επιχειρήσεις, πού σχεδιάζονται Απ'τήν Επαναστατική ήγεσία 
έχουν τό προβάδισμα. Παρ'δλα αυτά δέν μπορεί νά υπάρξει 
δμάδα κροόσης χωρίς δική της πρωτοβουλία.
Γιά νά Εξασφαλιστή τό Ανώτερο δυνατό δριο πρωτοβουλίας 
στίς δμάδες, Αποφεύγεται κάθε στείρα μορφή δργάνωσης. *Η 
παλιά Ιεραρχία καί τό ύφος, τής παραδοσιακής Αριστερας Ε
χει Εξαφανιστεί Απ’τίς δργανώσεις μας. Αυτό σημαίνει, πώς 
μ'έξαίρεση -δπως Αναφέραμε - τίς επιχειρήσεις Εκείνες, πού 
Εξυπηρετούν πλατύτερα στρατηγικά σχέδια καί πού προηγούν
ται, κάθε όμάδα μπορεί νά δργανώσει πρωτοβουλιακά καί νά 
φέρει σΕ πΕρας Επιδρομές σέ Τράπεζες, Απαγωγές, Εκτελέσεις 
καλά Εξακριβωμένων πρακτόρων τής δικτατορίας καί τής Αντί
δρασης καί Βορειοαμερικανων κατασκόπων, μπορεί νά δργανώ- 
σει τήν προπαγάνδα καί νά διεξάγει πόλεμο νέυρων κατά του 
εχθρού, χωρίς νά συμβουλευτεί προηγουμένως τό στρατηγείο. 
Μιά δμάδα κρούσης δέν Επιτρέπεται νά μένει Αργή περιμέ - 
νοντας διαταγές. Καθήκον της είναι νά δρα. Κάθε Αντάρτης, 
πού θέλει νά φτιάξει μιά δμάδα κρούσης μπορεί νά τό κάνει, 
νά μπεί καί ν'Αφομοιωθή στήν δργά^ωση. Αυτό τό δργανωτικό 
σχήμα καί ή μέθοδος δράσης Απομακρύνει καί τίς δυσκολίες 
σχετικά μέ τό "ποιός διεξάγει Επιχειρήσεις", γιατί Αφήνει 
ελεύθερη πρωτοβουλία. Αυτό πού Εχει σημασία είναι τό & -

πλωμα καί βάθεμα το" Αντάρτικου Αγώνα, πού συντρίβει τή 
δύναμη τής κυβέρνησης καί τήν ύποχρεώνει νά όποχωρε" στήν 
Αμυνα. _
*Η Αμάδα χρούοης tíveu 6 φορέας καί τό μέσον τής οργανωμέ
νης Επιχείρησης. Σ’αύτήν σχεδιάζονται οί Εκδηλώσεις καί 
μελεταται ή τακτική των Ανταρτών καί μόνο μέοω αυτής μπο
ρούν νά μπουν «τ'εφαρμογή μ'ε&ιτυχία. Τό γενικό στρατηγείο 
πρέπει νά μπορεί νά Αποτανθή στίς δμάδες κροόσης δταν πρό
κειται γιά τήν Ανάληψη στρατηγικά σημαντικήν καθηκόντων, 
σ'δλη τή χώρα. ’Δπ’τήν Α\λη τό στροίτηγεΤο πρέπει νά βοη - 
θα τίς διιυδες κροόσης νά ξεπερνούν τίς δυσκολίες τους καί 
νά Ικανοποιούν τής Απαραίτητες Ανάγκες τους.
'Η δργάνωση λοιπόν είναι Ενα Αδιάρρηκτο δόχτι Από Αβάδες 
κροόσης καί λειτουργεί μέ Απλό καί πρακτικό τρόπο, μ'Ενα 
γενικό στατηγείο, πού πέρνει Επίσης μέρος στόν Αγώνα. "Ο
τι δέν Ανήκει Απλά καί ξεκάθαρα στήν Επαναστατική δράση 
δέν Εχει τόπο οέ μιά τέτοια Αργάωνση.

0 ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΡΤΙΚΟΥ ΠΟΛΗΣ

*0 συμβατικός Ανεφοδιασμός μπορεί νά Εκφραστεί μέ τ'Αρχικά 
Τ.Κ.Ο.Π., δηλαδή Τ (τρόφιμα), Κ (καύσιμα), 0 (δπλισμός),
Π (πυρομαχικά). *0 συμβατικό Ανεφοδιασμός Ασχολείται μέ 
προβλήματα συντήρησης Ενός στρατεύματος ή τακτικών Εκστρα- 
τευτικων σωμάτων καί διαθέτει σταθερές βάσεις στάθμευσης 
μεταφορικών μέσων καί Εργοστάσια κατασκευής δπλων καί πυρ- 
ομαχικών. ’Αντίθετα, τό Αντάρτικο πόλης δέν Εχει νά κάνει 
μέ στρατεύματα, Α\λά μέ μικρές Ενοπλες δμάδες καί μέ μιά 
δργάνωση, πού δρα συνειδητά κατά τρόπο Αποσπασματικό. Τό 
Αντάρτικο δέν διαθέτει σταθερές στρατιωτικές βάσεις, ούτε 
μεταφορικά μέσα. *0 Ανεφοδιασμός του σ’δπλα είναι φτωχός 
καί καθυστερημένος. ’Ακόμα κι δταν είναι Εντελώς απαραί
τητο, δέν μπορεί νά δργανώσει τήν βιομηχανική παραγωγή 
δπλων ούτε κ5ν κάτω Απ’τίς πρωτόγονες συνθήκες μέσα σ Ε
να σπίτι.
Κι Ενώ δ συμβατικός ανεφοδιασμός σκοπώ του Εχει τήν κατα
σκευή μέσων κατάλληλων γιά τόν πόλεμο Ενάντια στό Αντάρ
τικο, μέσων δηλαδή αναγκαίων, γιά τήν κατάπνιζη της Αντί
στασης στίς πόλεις καί τήν ύπαιθρο, δ Ανεφοδιασμός τοΰ 
Αντάρτικου καθορίζεται Απ’τήν αναγκαιότητα ύποστήριΓης 
Επιχειρήσεων καί τακτικών μεθόδων Ενός μή συμβατικό" πο
λέμου, Ενός πολέμου, πού ακριβώς Επιβάλλεται Απ’τήν στρα
τιωτική δικτατορία καί στρέφεται Ενάντια στή βορειοαμερικ

I



κάνικη κυριαρχία στή χώρα μας.
*0 Ανεφοδιασμός λοιπόν του Αντάρτη, πού Αρχίζει τόν^Αγώνα 
Απ’τό μηδέν καί δέν διαθέτει κανένα στήριγμα, μπορεί νά 
παρασταθή μέ τ’Αρχικά Α.Χ.Ο.Π.Ε., δηλαδή Α (αύτοκίνητο),
X (χρήματα], 0 (δπλα),^Π (πυρομαχικά), Ε (έκρηκτικά). 
‘Ακρογωνιαίος λίθος του Ανεφοδιασμού του Αντάρτικου πόλης 
είναι τό αύτοκίνητο μεταφορικό μέσο, πού μέ τή σειρά του 
είναι Αξεχώριστο Απ*τά πρόσωπα, πού ξέρουν νά δδηγουν.
*0 Αντάρτης πόλης, ποΰ ξέρει νά δδηγεί (αύτοκίνητο,^μοτο- 
συκλέτα κ.λ.π.), είναι τόσο Απαραίτητος, δσο κι ¿κείνος, 
πού χειρίζεται τό πολυβόλο. Χωρίς τόν ένα Απ’αύτοΰς οί μη
χανές χάνουν τό νόημά τους* αύτοκίνητο καί πολυβόλο μετα- 
τρέπονται σ ’δχρηστα Αντικείμενα.
Κι έπειδή κανένας δέν μπορεί μέσα σέ μιά νύχτα,Από Αδαής 
νά γίνει έμπειρος δδηγός, είναι Απαραίτητο ν’Αρχίσει νω - 
ρίς τήν έκπαίδευση. Κάθε καλός Αντάρτης πόλης είναι Απα
ραίτητα καί καλός δδηγός. Τό Αναγκαίο αύτοκίνητο τό Απαλ- 
λοτριώνει Απ'τόυ έχθρό. „ » ~ <
‘Η Ανάγκη χρημάτων, δπλων, πυρομαχικων κι εκρηκτικών υλι
κών σημαίνει γιά τόν Αντάρτη πόλης Ιπιδρομές σέ Τράπεζες^ 
σέ Αποθήκες πυρομαχικων, σημαίνει κατάσχεση δλων^αύτών των 
ύλικών δπου κι Αν τά βρίσκει. Φυσικά καμμιά Απ’αύτές τίς 
έπιχειρήσεις δέν περιορίζεται Αποκλειστικά σ'ένα σκοπό. 
Π.χ. κατά τήν προμήθεια χρημάτων Αφαιρούνται καί τά δπλα 
τής φρουράς. ‘Η Απαλλοτρίωση είναι τό πρώτο βήμα γιά τόν 
Ανεφοδιασμό μας.'Οργανώνεται ένοπλα καί προϋποθέτει συνε
χή κινητοποίηση·Σέ μιά έπόμενη φάση φροντίζει δ Αντάρτης 
πόλης νά σταθεροποιήσει καί νά διευρΰνη τόν ανεφοδιασμό 
του κι αύτό τό πετυχαίνει μ’ενέ^ρες καί παραπιστικά κόλπα. 
ΔΪφνιδιάζοντας τόν έχθρό κατορθώνει νά του Αφαιρεί δπλα, 
πυρομαχικά, αύτοκίνητο κ.λ.π. *Η συγκέντρωση μεγαλύτερης 
ποσότητας δπλων, πυρομαχικων, Ικρηκτικων υλών κ.λ.π. δη - 
μιουργει Αμέσως τό σοβαρό πρόβλημα τής εύρεσης κατάλληλων 
χώρων γιά τό κρύψιμο καί τήν εξασφάλισή τους. Αυτό γίνε - 
ται συνήθως τότε Απαραίτητο, δταν δ έχθρός έχει ήδη γίνει 
προσεκτικός κι έλέγχει τούς δρόμους. Γι’αύτό βασική προϋ
πόθεση γιά τή λύση αύτου του προβλήματος είναι ή σωστή Α
ναγνώριση του εδάφους, ή εκ τών προτέρων μελέτη κι έξασ- 
φάλιση τέτοιων χώρων,ή έκπαίδευση ή στρατολόγηση Ικανών 
δδηγών κ.λ.π.

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΡΤΗ ΠΟΛΗΣ

Γενικά δνομάζουμε τεχνική τό άθροισμα όλων εκείνων τών μέ
σων, πού χρησιμοποιεί δ άνθρωπος, γιά νά φέρει σέ πέρας δ- 
ποιαδήποτε πράξη του. *0 Αντάρτης πόλης, πού διεξάγει τόν 
ψυχολογικό πόλεμο στήν πόλη, έχει κατά συνέπεια γιά τεχνι
κή του, τήν τεχνική του Αντάρτικου καί του ψυχολογικού πο
λέμου στήν πόλη.
Αύτή ή τεχνική χωρίζεται σέ πέντε βασικά μέρη*
1) Τό^μέρος ¿κείνο, πού πειρλαβαίνει τά χαρακτηριστικά έ- 

κεΓνα στοιχεία ποΰ ένέχουν τήν τεχνική.
2) Τό μέρος ¿κείνο, πού Αναφέρεται στίς Αναγκαίες προϋπο - 

θέσεις, πού έναρμονίζονται μέ τά παρα πάνω χαρακτηριστι
κά τεχνικά στοιχεία. Δηλαδή ¿κείνες τίς προϋποθέσεις, 
πού χαρακτηρίζονται Από μιά σειρά βασικά πλεονεκτήματα 
καί πού χωρίς αύτές δ Αντάρτης δέν μπορεί νά ένεργεί 
μ*έπιτυχία.

5) "Ενα μέρος, πού Αναφέρεται στούς συγκεκριμένους καί ξε
καθαρισμένους σκοπούς τών έπιχειρήσεων τού* Αντάρτη πό
λης.

4) Τό μέρος ¿κείνο, πού Αναφέρεται στή φύση καί τίς μορ - 
φές τών διάφορων είδών έπιχειρήσεων τού Αντάρτη πόλης

5) Τέλος τό μέρος, πού Ασχολείται μέ τίς μεθόδους διεξαγωγ 
γης αυτών τών επιχειρήσεων.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΠίΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΡΤΗ ΠΟΛΗΣ

Η τεχνική τού Αντάρτή πόλης παρουσιάζει τά παρακάτω χαρα
κτηριστικά γνωρίσματα:
α) Είναι έπιθετική τεχνική, δηλαδή έχει έπιθετικό χαρακτήφι 

ρα. Αυτό βέβαια δέν σημαίνει,πώς κατεβαίνουμε σ ’Ανοιχτή 
έπίθεση, σέ μάχες έκ παρατάξεως μέ τόν έχθρό, πράγμα 
πού θ ’Αποτελούσε γιά μας βέβαιο θάνατο, μιά ποΰ ύστε - 
ρούμε σέ δυνάμεις κρούσης καί δπλισμό κ ι είναι αδύνα
το ν αντιμετωπίσουμε δργανωμένες στρατιωτικές έπιθέσεις 
Αυτός είναι κι δ λόγος, που ή τεχνική μας δέν Αποβλέπει 
στή δημιουργία καί υπεράσπιση σταθερών δχυρών, ούτε έ- 
πιτρέπει νά πριμένουμε σ ’ένα συγκεκριμένο μέρος τήν πο
λιορκία Απ’τόν έχθρό καί μετά νά έπιχειρούμε νά τήν δι- 
ασπάσουμε μ έξοδο.



β) El ναι μιά τεχνική, πού συνδιάζει τήν έπίθεση μέ τήν δ- 
πισθοχώρηση, Ιτσι πού νά προφυλάγονται ot δυνάμεις μας.

γ) Είναι ή τεχνική έκείνη, πού συμβάλλει στήν Ανάπτυξη του 
Αντάρτικου πύλης, πού Ιχει σκοπύ νά έξαντλεί τίς δυνά - 
μεις του έχθρου, νά τίς έξαθλιώνει καί νά τίς διαλύει·* 
Μ*αύτύ τύν τρύπο βοηθάει στήν όργάνωση κι έξάπλωση τοΰ 
Αντάρτικου πύλης, πού είναι ταγμένο νά παίξει ένα απο
φασιστική ρύλο στύν έπαναστάτικό πύλεμο.

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΤΑΡΤΗ ΠΟΛΗΣ

‘Η δυναμική του Αντάρτικου π.ύλης έκβράζεται στίς βίαιες 
συγκρούσεις μέ τίς στρατιωτικές κι Αστυνομικές δυνάμεις 
τής δικτατορίας. Σέ μιά τέτοια σύγκρουση βρίσκονται,στήν 
Αρχή, τά πλεονεκτήματα Απ’τή μεριά του έχθρου καί τά μειονι 
νεκτήματα Απ'τήν μεριά τοΰ Αντάρτη. Τύ παράδοξο δε είναι 
πώς 6 Αδύνατος Αντάρτης πρέπει νά κάνει τήν επίθεση.^Οί 
δυνάμεις τοΰ στρατού καί τής Αστυνομίας Απαντουν σ’αυτές 
τίς έπιθέσεις κινητοποιώντας 5λο καί περισσύτερο έμψυχο 
κι Αψυχο δλικύ. Έτσι ό Αντάρτης τύτε^μύνο Αποφεύγει τήν 
ήττα, δταν κατορθώνει νά έξασφαλίζει άπ’τή μεριά του βασι
κά πλεονεκτήματα, νά τά έκμεταλλεύεται ώς τύ τέλος καί νά 
ισοφαρίζει μ*αύτύ τύν τρύπο τίς υλικές του Αδυναμίες.
Τέτοια βασικά πλεονεκτήματα είναι»
1. *0 αίφνιδιασμύς του έχθρου.
2. Γνώση καλύτερη τοΰ χώρου, δπου γίνεται ή έπιχείρηση
3· Μεγαλύτερη ευκινησία καί ταχύτητα, Απ*αύτήν τής Αστυνο

μίας καί των Αλλων δυνάμεων τής καταπίεσης.
4. Δΰχτι πληροφοριών, καλύτερο Απ’τοΰ έχθρου.
5· *Αποφασιστικύττιτα καί πνευματική ένημερύτητα, που έν- 

θουσιάζει τούς μαχητές μας καί τούς κρατάει στύ^καθή- 
κον σταθερούς, ένώ παραλύει κι Αποθαρρύνει^τήν έχθρι- 
κή πλευρά καί τήν κάνει Ανίκανη ν’Αντισταθή.

Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΜΟΥ
Γιά νά ισοφαρίζει τίς Αδυναμίες του σ ’έμψυχο κι Αψυχο υ
λικό Απένατι στύν έχθρύ, δ Αντάρτης πύλης έφαρμύζει τήν^ 
τακτική του αιφνιδιασμού. ‘0 έχθρύς δέν μπορεί να παρατα-
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ζει τίποτε ένάντια στύν αιφνιδιασμό καί ή παραδίνεται 
χωρίς Αντίσταση ή ¿ξολοθρεύεται. *Η τεχνική του αιφνιδι
ασμού βασίζεται πάνω σέ τάσσαρες ουσιαστικές προϋποθέσεις: 
α) Ενώ έμείς, μέ τήν συγκέντρωση ποικίλων πληροφοριών καί 

τήν λεπτομερή παρακολούθηση, πού κάναμε, ξέρουμε γενικά 
καλά τήν κατάσταση τοΰ έχθρου, στύν όποιο πρύκειται νά 
έπιτεθοΰμε, αυτός δέν ξέρει τίποτε γιά μάς καί τήν έπί- 
θεση, πού τύν περιμένει.

β; Ενώ σ’έμάς^οί δυνάμεις τοΰ έχθροΰ είναι γνωστές, οί 
δικές μας είναι σ ’αυτύν Αγνωστες.

γ ) Μέ τήν αιφνιδιαστική έπίθεση έμείς έξοικονομοΰμε καί 
διατηρούμε τίς δυνάμεις μας, ένώ ό έχθρύς είναι έκτε- 
θημένος στά γεγονότα.
Τύλος έμείς είμαστε ¿κείνοι, που κανονίζουμε τύν τύπο 
καί τύ χρύνο^της έπίθεσης, τή διάρκεια καί τους σκο - 
πούς της, έμώ ό έχθρύς βρίσκεται σέ Αγνοια.

Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ

Ο καλύτερος σύμμαχος τοΰ αντάρτη πύλης είναι ό χώρος,δ
που γίνεται ή επιχείρηση. Γι’αύτύ κι ό Αντάρτης φροντίζει 
ν' τύν ξέρει καλά. Σάν σύμμαχος ό χώρος πρέπει ν*Αποδειχτή 

έξυπνος" στή διάρκεια τής έπιχείρησης, ·ιέ τήν ποικίλο - 
μομφία του, τά ψηλώιιατα καί τίς κατηφύρες του, μέ τίς εύ- 
κολοπάτητε, κρυφές περιοχές του, τίς έρημιές καί τά δασώ- 
ματά του. "Ολα αυτά τά στοιχεία πρε'πει νά χρησιμοποιηθούν 
έτσι πού νά συντελέσυυν στήν έπιτυχία τής ένοπλης έπιχεί- 
ρησηζ, γιά τήν φυγή,' τήν ύπι σθοχώρηση, τήν κάλυψη καί τήν 
έξαφανιση. ¿,τενά, εδιέξοδοι, έργα όδοποιίας, Αστυνομικοί 
έλεγχοι, στρατιωτικές ζώνες, Απαγορευμένες περιοχές, τοΰ 
νελ, πού μπορεί νά τά κλείσει ό έχθρύς, δρύμοι πού πρέπει 
νά τούς περάσουμε Απαραίτητα καί σταυοοδρύμια, πού έλέγ- 
χονται Απ τήν αστυνομία καί τύν αυτόματο σηματοδότη, δλα 
πρέπει νά μελετηθούν λεπτομερειακά έτσι πού ν*Αποφευχθοΰν 
μοιραία λάθη.
Υποχρέωσή μας είναι νά βρούμε τύν κατάλληλο δρόμο,νά βε

βαιωθούμε γιά τύ που όδηγεί καί γιά τύ πώς μπορούμε νά υ
ποχωρήσουμε, έτσι πού νά παρασύρουμε τύν έχθρό σέ μιά 
περιοχή, πού τοΰ είναι Αγνωστη. Μέ τύ νά μελετάει ό Αντάρ
της συνεχώς δενδροστοιχίες, δρόμους, στενά στροφές καί



σταυροδρόμια των πόλεων μ’δλες τις γέφυρες καί τά κανάλια 
τους, είναι Αργώτερα σέ θέση νά κινείται σίγουρα καί χωρίς 
δυσκολίες σ'Ανώμαλες καί δυσκολοπάτητες πειροχές, άγνωστες 
στήν αστυνομία καί νά τήν παρασύρει σέ παγίδες κι ενέδρες.
Αν δ άντάρτης ξέρει καλά τήν περιοχή του μπορεί νά κινει- 
ταιεκεΐ μό τά πόδια, τό ποδήλατο, τ*αυτοκίνητο, τό τζίπ, ή 
τό φορτηγό, χωρίς νά φοβάται τούς αιφνιδιασμούς. Κι Επει-^ 
δή είναι δργανωμένος σέ μικρή δμάδα, μπορεί νά τήν συναντα 
δπου κι δποτε θέλει καί νά δργανώνει νέες Αντάρτικες Επι- 
χειρήσεις, ή νά διαφεύγει τόν κλοιό τής αστυνομίας καί νά 
τήν κάνει νά χάνει τό ήθικδ της, μέ μιά ψυχραιμία Ακατανό
ητη γιά τόν Εχθρό. Μέσα στό λαβύρινθο των μεγάλων πόλεων 
καταντά τελικά άλυτο πρόβλημα γιά τήν Αστυνομία ή προσπά - 
θεία νά πιάσει τό Αόρατο, νά καταπιέσει τό Ασύλληπτο, νά 
πολιορκήσει τό άφαντο...
‘Η πείρα διδάσκει, πώς δ καλύτερος Αντάρτης είναι Εκείνος, 
πού δρά μέσα στήν ίδια του τήν πόλη, δπου ξερει Ακριβώς 
τούς δρόμους, τά προάστεια, τά προβλήματα κυκλοφορίας κι δ- 
λες τίς άλλες ίδιομορφίες. ‘0 Αντάρτης πού Ερχεται γιά πρώ
τη φορά σέ μιά πόλη καί δέν ξέρει τίς εκεί συνθήκες, Αποτε
λεί στήν Αρχή αδύνατο σημείο κι άν μπεί Αμέσως στίς Επιχει- 
ρήσεις, μπορεί νά φέρει τήν δργάνωση σέ δύσκολη θέση. Γιά 
ν’Αποφεύγονται λοιπόν σοβαρά λάθη πρέπει νά μελετά δ Αντάρ
της καλά τήν πόλη καί νά ενημερώνεται· γιά τήν πυκνότητα τής 
κυκλοφορίας δλες τίς ώρες τής ήμέρας.

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΥΚΙΝΗΣΙΑ

Γιά ν*άποκτήσει ιή δυνατότητα νά μετατοπίζεται μέ ταχύτητα, 
έτσι πού ν’Αποφεΰγει τά χτυπήματα της Αστυνομίας, δ Αντάρ
της πόλης πρέπει νά δημιυοργεί τίς παρακάτω προϋποθέσεις: 
α) Μεταφορικά μέσα, β) Αναγνώριση του εδάφους, γ) καταστρο
φή ή παρεμπόδιση των μέσων Επικοινωνίας καί μεταφοράς του 
Εχθρού, δ) Ελαφρό δπλισμό.
Μετά Απ’τίς Επιχειρήσεις, πού κατά κανώνα, δέν Επιτρέπεται 
νά διαρκούν περισσότερο Από λίγα λεπτά, δ άντάρτης πόλης 
πρέπει ν*άπομακρυνθή Αμέσως μέ τ’αύτοκίνητο Απ’τήν περιοχή, 
φροντίζοντας ν’Αποφΰγει τήν καταδίωξη Από μέρους του Εχθρού 
κατά τήν δπισθοχώρηση. Γιά τό σκοπό αυτό φροντίζει Εκ των 
προτέρων νά Εξασφαλίσει τόν κατάλληλο δρόμο καί νά χρονομε
τρήσει τήν διάρκεια τής έπιχείρησης,δστε νά μή ξεπεράσει τό 
προαποφασισμένο χρονικό δριο καί πέσει έτσι σ ’άδιέξοδα, ή 
ύποχρεωθή νά σταματήσει στή μέση τού δρόμου άπ*τήν πυκνή

κυκλοφορία καί τούς αυτόματους σηματοδότες. "Αν τό πετόχει 
ή Αστυνομία χάνει τά 'ίχνη του καί τόν κυνηγά στά τυφλά.
*0,Αντάρτης πόλης δργανώνει τίς_έπιχειρήσεις του μακρυά 
Απ'τούς σταθμούς Ανεφοδιασμού τής Αστυνομίας. Αδτές οϊ Ε
πιχειρήσεις Εχουν τό πλεονέκτημα τής Απόστασης Απ'τίς βά·- 
σεις τού Εχθρού κι Επιτρέπουν Ετσι τήν γρήγορη Εξαφάνιση. 
Παράλληλα πρέπει νά δίνεται προσοχή κιί στό σύστημα Επικοί 
νωνίας τού Εχθρού, πρώτα Απ’δλα στό τηλέφωνο. ’Ακόμα κι Αν 
δ Εχθρός πάρει πληροφορίες γιά τήν επιχείρησή μας, δ Ανε
φοδιασμός του Εξαρτάται ά>'τά μεταφορικά μέσα, πού δμως 
μπορούν^νά μπλοκαριστούν Εσκεμμένα, μέσα στήν πυκνή κυκλο- 
φορία^τής πόλης. Βέβαια Ενα μπλοκάρισμα τής κυκλοφορίας 
μπορεί νά Εχει καί γιά μας δυσάρεστες συνέπειες, άν δέν 
πάρουμε τά μέτρα μας. Νά. μιά σειρά Από τέτοια μέτρα, πού 
Εξασφαλίζουν τή σιγουριά καί τή δυνατότητα φυγής χωρίς ί - 
χνη»
α) Μπλοκάρουμε τό δρόμο καί σταματούμε τό πέρασμα τής Αστυ 

νομίας, μέ αυτοκίνητα ή άλλα μεταφορικά μέσα, πρόβάλ - 
λοντας τή δικαιολογία πώς Επαθαν ξαφνικά βλάβη στή μέση 
του δρόμου. Σ αυτήν τήν περίπτωση, δέν πρέπει τά χρησι
μοποιούμενα μεταφορικά μέσα νά φέρουν τόν πραγματικό 
τους Αριθμό.

β) Φράζουμε τό δρόμο μέ δέντρα, πέτρες ή υλικά οικοδομών, 
Ανοίγουμε λάκκους, ή Αλλάζουμε τά σήματα κυκλοφορίας μέ 
ψεύτικα. Σέ κάθε περίπτωση Ενεργούμε βέβαια διαφορετικά 
καί μέ φαντασία.

γ ) Ναρκοθετούμε τό δρόμο τής Αστυνομία., ή προκαλούμε πυρ
καγιές καί καταστρέφουμε τ’αύτοκίνητά της μέ βενζίνη 
χαμένη στό δρόμο ή μολοτωφ-κοκτέϊλς.

δ) Μέ τό πολυβόλο ή τό ΓΑΙ. πυροβολούμε καί καταστρέφουμε 
τή μηχανή καί τά λάστιχα των αυτοκινήτων τής Αστυνομίας 
πού Επιχειρούν νά μας καταδιώξουν.

Στό πνεύμα τής υπεροψία καί τή δειλία ιτού τούς διακρί
νει, προσπαθούν τόσο ή Αστυνομία δσο κι οί στρατιωτικές 
Αρχές νά πολεμήσουν τό Αντάρτικο πόλης μέ βαρειά δπλα κι 
Αντρες Αρματωμένους μέχρι τά δόντια. Αυτό δ αντάρτης πόλης 
τό ισοφαρίζει μέ δπλα ελαφρά κι εύκολα στή μεταφορά, Ετσι 
πού νά μπομεΐ νά διαφεύγει μέ ταχύτητα τόν Εχθρό, χωρίς 
νά υποχρεώνεται νΆνοίγει πάντα πύρ. *0 Αντάρτης πόλης δέν 
Εχει άλλο καθήκον Απ’τό νά Επιτίθεται καί νά Εξαφανίζεται. 
Περίττόνά επαναλάβουμε, πώς βάζει τόν Εαυτό του οζ μεγά-



λο κίνδυνο δ Αντάρτης ¿κείνος, πο(3 θά παραταχθή Απέναντι 
στον έχθρδ φορτωμένος μέ βαρύ δπλισμό καί χωρίς τήν πολί- 
τιμη εΥκινησία του. 'Αν διαθέτουμε αυτοκίνητο, Υπερτερού
με σημαντικά Απέναντι στήν έφιππη Αστυμομία. Μέ τδ αυτό - 
ματο, τδ ρεβδλβερ ή τίς χειροβομβίδες έξαπολύουμε έπίθε - 
ση ένάντια σ’Αστυνομικούς καί άλογα καί τούς συντρίβουμε. 
'Ακόμα κι ένας πεζός Αντάρτης Υπερτερεί μέ τδν έλαφρδ δ - 
πλισμδ του Απέναντι στοδς έφιππους Αστυνομικούς.
’Αλλά καί τδ έλικδπτερο, που εϊ.ναι βέβαια ταχύτερο Απ’τήν 
έφιππη Αστυνομία, δέν προσφέρεται ιδιαίτερα γιά τ^ν κατα
δίωξη. Σέ σύγκριση μέ τ’αύτοκίνητο δ έφιππη Αστυνομία εί
ναι πολύ βραδυκίνητη καί τδ έλικδπτερο πολύ ταχύ. 'Επει
δή κινεΓται μέ ταχύτητα ,200 χλμ. τήν ώρα, δέν είναι σέ 
θέση νά χτυπήσει ένα στδχο, πού τρέχει μέσα στή μάζα των 
αυτοκινήτων καί των Αλλων μεταφορικών μέσων. ’Ακδμα δέν 
είναι δυνατδ νά προσγειωθή στή μέση του δρδμου, γιά νά κα 
ταδιώξει κάποιον κι Αν έπιχειρήσει νά ηετάξει πολύ χαμη
λά είναι έκτεθειμένο στά πυρά των Ανταρτών.

01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

"Οσο πιδ μεγάλες καί πιδ συγκεντρωμένες είναι οί λαϊκές 
μάζες, πού μισούν τή δικτατορία, τδσο πιδ δύσκολο γίνεται 
γιά την κυβέρνηση, ν’ανακαλύπτει καί νά έξοντώνει τούς Αν 
τάρτες πδλης. *Η συγκέντρωση αυτή των δυνάμεων, πού αντι
πολιτεύονται τή δικτατορία, παίζει Ανάμεσα στ’δλλα σημαν* 
τικδ ρδλο καί στδ μάζεμα πληροφοριών γύρω Απ'τίς κινήσεις 
τής Αστυνομίας καί των πρακτδρων τής κυβέρνησης κι ¿μπο
δίζει νά γίνεται γνωστή σ ’αυτούς ή δική μας δράση. ’Ακδ
μα μπορεΓ νά παραπλανηθή δ έχθρδς μέ ψεύτικες πληροφορίες 
πού κυκλοφορούν έντεχνα μέσα στίς μάζες.* Οπως κι άν έχει 
τδ πράγμα οι πηγές πληροφοριών πού διαθέτουν οί άνταήτες 
μέσα στδ Λαδ είναι Ασύγκριτα μεγαλύτερες Απ’αύτές τής Ασ- 
τυνβμίας. *0 έχθρδς παρακολουθεί βέβαια, δέν μπορεί δμως 
νά ξέρει π ο ι δ ς είναι ¿κείνος πού δίνει πληροφορίες 
στούς Αντάρτες. Μέ τά εγκλήματα πού διαπράττουν, στρατιω
τικοί κι Αστυνομία μισούνται Απ’τό Λαδ κι αύτδ βοηθά Α - 
φάνταστα στήν συγκέντρωση πληροφοριών, πού έξυπηρετούν 
τήν καταπολέμησή τους. Οί πληροφορίες Απ’τό Λαδ είναι ένα 
ανεκτίμητο δπλο στά χέρια των Ανταρτών, πού λείπει Απ’τδν 
έχθρδ.
Παρ’δλα αυτά είναι γιά μάς μεγάλης σημασίας ή δργάνωση έ- 
νδς δυχτίου πληροφοριών. ‘0 Αντάρτης πδλης πρέπει νά ξέ

ρει τίς Απαραίτητες λεπτομέριες πώνω στά σχέδια καί τίς 
κινήσεις τού έχθρού, τίς περιοχές δπου στρατοπεδεύει, 
πάνω στίς μεταφορές χρημάτων πού δργανώνουν οί τράπεζες, 
τδν τρδπο συγκέντρωσην πληροφοριών καί τά μυστικά μέτρα 
Ασφάλειας, πού πέρνει ή κυβέρνηση. *0σο πιδ Ασφαλείς κι 
έξακριβωμένες είναι οί πληροφορίες, πού φιάνουν στδν Αν
τάρτη, τδσο πιδ Αποτελεσματική γίνεται κι ή δράση του.
Καί, δπως Αναφέραμε, ή δικτατορία είναι Ανίκανη νά πάρει 
μέτρα ένάντια σ ’αΰτές'τίς πληροφορίες, πού βλάπτουν τά 
συμφέροντά της καί διευκολύνουν τίς καταστρεπτικές έπι- 
θέσεις τού Αντάρτικου πδλης. 'Εννοείται, πώς δ έχθρδς κα
ταβάλλει μεγάλες προσπάθειες, γιά νά συγκεντρώσει πληρο
φορίες πάνω στά σχέδιά μας, μέ τδ σκοπδ ή νά μας έξολο - 
θρεύσει ή νά περιορίσει Απωσδήποτε τή δυνατδτητα δράσης 
μας. ’Απ'έδώ ξεπηδα κι δ κίνδυνος τής προδοσίας, πού και- 
ροφυλακτεΐ συνέχεια. *0 έχθρδς βοηθά τήν προδοσία καί 
σπρώχνει χαφιέδες μέσα στήν δργάνωση. *0 Αντάρτης πδλης 
Απαντά σ ’αύτή τήν τακτική τού έχθρού καταγγέλοντας τούς 
προδότες, τούς χαφιέδες, τούς πληροφοριοδότες καί προβο
κάτορες δημδσια στδ Λαδ. ι
'Ακριβώς έπειδή δ Αγώνας μας είναι γνωστδς στίς μάζες καί 
μπορούμε νά Υπολογίζουμε στή συμπάθειά τους, ένώ δ έχθρδς 
μέ τίς φρικαλεότητες, τήν διαφθορά καί τήν Ανίκανδτητά 
του είναι μισητός, βλέπουμε νά καταδιώκονται Απ'τδ Ααδ οί 
προδδτες, χαφιέδες κι Αλλοι πληροφοριοδδτες, νά μή βρίσ
κουν καμμίά υποστήριξη καί νά παραδίνονται στδ έλεος τών 
Ανταρτών. Συχνά πέρνουν τήν τιμωρία πού τούς Αξίζει. *0 
Αντάρτης πδλης δέν πρέπει νά ξεχνά τδ καθήκον του*. Νά 
τιμωρεί μέ έ κ τ έ λ ε σ η  τούς χαφιέδες καί πληροφορι- 
οδδτες, πού άποκαλύφτηκαν. Αυτή ή πράξη είναι δ ί κ α ι η  
κατανοείται καί υποστηρίζεται Απ’τδ Λαδ καί περιορίζει αι
σθητά τήν διείσδυση τού έχθρού στίς τάξεις μας.
Γιά τήν Αποτελεσματική καί νικηφδρα καταπολέμηση τών κατα- 
σκδπων καί πληροφοριοδοτών, είναι Απαραίτητη ή δργάνωση 
ένδς δυχτίου Αντι-πληροφοριών καί άντικατάσκοποίας.
Τδ ζήτημα δμως τών πληροφοριών δέν πριορίζεται, δπως Ανα- 
φέραμε, μόνο στίς αναγκαίες γνώσεις σχετικά μέ τίς προθέ
σεις τού έχθρού, ούτε Απλώς στήν καταπολέμηση τής έχθρι - 
κής διείσδυσης. ‘Η συγκέντρωση πληροφοριών πρέπει νά εϊ - 
ναι πλατειά, προσεκτική καί λεπτομερής καί νά πιάνει Ακδ
μα καί φαινομενικά Ασήμαντα γεγονότα. *0 Αντάρτης πδλης 
δφείλει νά έκμεταλλεΰεται κάθε ευκαιρία γιά νά φτάσει σέ 
πληροφορίες. Τδ μυστικό βρίσκεται στήν ικανότητα νά "Ανα



κρίνει" τόν καθένα μ’Ενα απόλυτα φυσικό κι άβίαστο τρόπο, 
έτσι πού νά δίνει τήν εντύπωση, πώς κάνει μιά Απλή καί 
συνηθισμένη κουβέντα. 'Ακριβώς Επειδή ζεί καί κινείται μέ
σα στό Λαό, δφείλει δ αντάρτης πόλης νιί παρακολουθεί δ- 
λες Αναξάρτητα τίς συνομιλίες κι Ανθρώπινες επαφές, πού 
τού είναι δυνατό καί ταυτόχρονα μέ πολλή φαντασία κι Εξ- 
υπνο τρόπο, νά κρύβει τά πραγματικό κίνητρα κι ένδιαφέ - 
ροντό του. Στη δουλιά στό σχολείο, στη γειτονειό, μπορεί* 
νό συγκεντρώνει αναρίθμητες πληροφορίες σχετικά μέ πληρω- 
αές μίσθιον, αγοραπωλησίες, σχέδια, γνώμες, καταστάσεις, 
προσωπικές διαθέσεις, ταξείδια, κτίρια, χώρους καταστημά
των, αίθουσες, κέντρα εκπαίδευσης κ.λ.π. Παρατηρήσεις, 
μελέτες. Αναγνωριστικές έκστρατίες, Ερευνες περιοχών απο
τελούν επίσης σημαντικές πηγές πληροφοριών.
"Ενας αντάρτης πόλης δέν περνάει ποτέ Αδιάφορος, χωρίς τήν 
Απαραίτητη έπαναστατική Επαγρύπνηση Από μιά περιοχή. Εί
ναι πάντα ξύπνιος κι Αναζητεί διαρκώς δυνατότητες, γιά 
τήν έπόμενη επιχείρηση. Τό μυαλό του Αποτυπώνει τδ κάθε τι 
που θά μπορούσε νά εχει Αξία γιά τήν Αγωνιστική του δρα
στηριότητα στό άμεσο ή τό Απώτερο μέλλον. "Εχει τά μάτια 
καί τ'αδτιά του Ανοιχτά καί τίς αισθήσεις ξύπνιες. 
Προσεκτικό διάβασμα τού καθημερινού Τύπου, παρακοκουθηση 
δλων τών Αλλων μέσων πληροφόρησης, ταξινόμηση των συγκεν
τρωμένων στοιχείων καί διοχέτευση στήν Αργάνωση δλων τών 
ειδήσεων,πού προκαλουν ενδιαφέρον, προσωπική του δηλαδή 
Ενημέρωση κι Ενημέρωση τών άλλων επαναστατών, δλα αυτά Α
νήκουν στό τεράστιο σύμπλεγμα πού λέγεται έπαναστατική έ
νημέρωση, πού έξασφαλίζει στόν Αντάρτη βασικής σημασίας 
πλεονεκτήματα κι είναι δύσκολο νά έλεγθή Απ’τόν έχθρό.

Η ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Στόν αντάρτη πόλης δέν είναι Αρκετό νά έχει Απ'τή μεριά 
του πλεονεκτήματα δπωςαίφνιδιασμδς, ταχύτητα, γνώσεις τής 
περιοχής καί πληροφορίες. Κοντά σ'δλα αυτά πρέπει νά τόν 
διακρίνει κ ι α ’π ο φ α σ ι σ τ ι κ ό τ η τ α ,  μιά Ικανό
τητα πού δταν τού λείπει, δλα τά άλλα δέν έχουν νόημα.
Ακόμα καί πιδ καλοσχεδιασμένη επιχείρηση είναι Αδύνατο νά 
μπει σέ έφαρμογή, δταν δ αντάρτης είναι Αναποφάσιστος, α
βέβαιος καί δίγνωμος. Μά καί μιά επιχείρηση, πού άρχισε 
καλά μπορεί νά καταλήξει σέ φιάσκο άν ξαφνικά λείιΐιουν ή 
δ ύ ν α μ η  καί ή θ έ λ η σ η  γιά Αποφάσεις. Στό κενό

πού δημίουργείται ξεπηδά ή Αβεβαιότητα κι ό πανικός, ό 
έχθρός Αρπάζεται Απ*αύτή τήν Αδυναμία μας τήν έκμεταλλεύε- 
ται καί μας συντρίβει. Τό μυστικό τής Επιτυχίας κάθε έπι - 
χείρησης δύσκολης ή εύκολης, Απλής ή πολύπλοκης, είναι νά 
μπορεί κανείς νά υπολογίζει σ*Αποφασισμένους έπαναστάτες. 
Κατά βάθος δέν ύπάρχουν εύκολες Επιχειρήσεις, γιατί οί προ
ετοιμασίες, πού γίνονται γιά τίς λεγάμενες δύσκολες πρέπει 
νά γίνονται γιά κ ά θ ε  Επιχείρηση, Αρχίζοντας μέ τήν Εκ
λογή τών κατάλληλων προσώπων. Κι αυτά τά πρόσωπα πρέπει νά 
είναι πάνω άπ*δλα άνθρωποι Αποδειγμένα Ικανοί νά Αποφασί
ζουν. Θά μπορούσε κάνε ίς νά "διαβάσει" προκαταβολικά, στόν 
τρόπο συμπεριφοράς τών Ατόμων πού τήν προετοιμάζουν| τήν 
έπιτυχία ή Αποτυχία μιας έπιχείρησης. "Αν Ερχονται αργά 
στά ραντεβού καί χάνουν τίς έπαφές τους, Αν συγχίζονται εύ· 
κόλα, ξεχνούν συγκεκριμένα πράγματα καί δέν τηρούν τίς έ - 
λάχιστες αυτές Αρχές τού έπαναστατικού κανονισμού, πρόκει
ται γι Άναποφάσιστούς Ανθρώπους, πού περισσότερο κακό κά - 
νουν παοά καλό. Καλύτερα νά κρατηθούν μακρυά Απ’τίς Επιχει
ρήσεις.
'Αποφασιστικότητα σημαίνει Απόλυτη Ενταξη στόν Αγώνα, τόλ
μη κι Ακλόνητη Αφοσίωση στην έκτέλεση τού προβλεπόμενου 
σχεδίου.

ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ ΑΝΤΑΡΤΙΚΟΥ ΠΟΛΗΣ

’Η τεχνική τών επιχειρήσεων τού Αντάρτικου πόλης στηρίζε
ται, δπως είδαμε, στήν Επίθεση, πού μέ τή σειρά της, στήν 
περίπτωση τής Βραζιλίας, Εχει τούζ πάρα κάτω σκοπούς*
I ) Νά συνταράξει τό ζωτικό τρίγωνο τού βραζιλιανού κρατι

κού συστήματος καί τής βορειοαμερικάνικης κυριαρχίας 
στή χώοα μας. 'Εκείνο δηλαδή τό τρίγωνο, πού οί γωνίες 
του λέγονται Ρίο - Σάο Αάολο - Μπέλο ‘Οριζδντε, πού 
βάση του είναι δ δξωνας Ρίο - Σάο Πάολο καί πού Αγκα
λιάζει Ενα γιγαντιαιο βιομηχανικό, χρηματιοτικό, οικο
νομικό, πολιτικό, πολιτιστικό καί στρατιωτικό-Αστυνο- 
μικό σύμπλεγμα, μέ δυό λόγια δλη τή δύναμη, πού κυρι
αρχεί στή χώρα.

2) Νά έξασθενίσει το τοπικδ κι εθνικό σύστημα ασφάλειας. 
Μέ διαρκείς επιθέσεις νά δδηγήσει τδ στρατό, τήν Αστυ
νομία καί μέσω αυτών τήν κυβέρνηση σέ μιά κατάσταση 
Αμυνας καί νά τήν εξαναγκάσει, Από φόβο εμπρόςσ αυτές



τίς έπιθέσεις, νά συγκεντρώνει συνεχώς τίς δυνάμει^, 
της στήν ύπεράσπιση των νευραλγικών καί στρατηγι
κών κέντρων αυτου του ζωτικού συμπλέγματος, χωρίς 
νά ξέρει κάθε φορά άπ5 που, πώς καί πάτε θά έξαπο- 
λυθη ή έπίθεση.

5) Νά επιτίθεται ταυτόχρονα άπά διάφορες πλευρές, μέ
πολυάριθμες ένοπλες δμάδες, πού δέν παρουσιάζουν πα
ρά μιά ελαφρά ένάτηχα καί σύνδεση μεταζύ τους, μέ 
τά σκοπό νά διασπα τίς δυνάμεις της κυβέρνησης,στήν 
προσπάθεια πού καταβάλλουν νά καταδιώξουν μιά Απο - 
σπασματική ¿ργάνωση, αντί νά τούε προσθέρει τή δυ
νατότητα νά συγκεντρώσουν τάν καταπιεστικό τους μη- 
χανισμό στό τσάκισμα μιας κλειστής ¿ργάνωσης σ'έθνι- 
κά επίπεδο.

4) Νά δίνει δε ίγμα.τα της Αγωνιστικήςμας έτοιμότητας,τής 
αποφασιστικότητας, της καρτερικότητας καί της έμμονη 
νης μας στό σκοπό καθώς καί της έπιμονής μας στίς 
έπιθέσεις ένάντια στή στρατιωτική δικτατορία, έτσι 
πού δλοι οί δυσαρεστημένοι νά βλέπουν μιά δυνατότητα 
ακολουθόντας τό παράδειγμά μας, νά έφαρμόσουν την 
τακτική του αντάρτικου πόλης.
Μ αυτό τόν τρόπο κρατιέται ή κυβέρνηση συνεχώς σ*ά- 
γωνία, χάνει χρόνο καί δυνάμεις, γιατί άπ'τή μιά 
είναι ανίκανη νά εξαρθρώσει τό Αντάρτικο πόλης κι 
απ την άλλη είναι ύποχρεωμένη νά παρατάσσει τίς δυ
νάμεις της διαρκώς έξω Από τράπεζες, βιομηχανίες, 
καταστήματα δπλων, φρουραρχεία, φυλακές, δημόσια 
γραφεία, σταθμούς ραδιοφώνου καί τηλεοράσεως, βόρειό 
αμερικάνικες έταιρίες, διϋλιστηρια πετρελαίου, σέ 
πλοία Αεροπλάνα λιμάνια, Αεροδρόμια, νοσοκομεία,τρά
πεζες αίματος, έμπορικά καταστήματα, γκαράζ, πρεσ - 
βειες^ κατοικίες των προσωπικοτήτων του καθεστώτος 
καί^των υπουργών καί στρατηγών, σέ σταθμούς χωροφΰ- 
λακής κ.λ.π.

5) Ν αναπτύξει καί δυναμώσει βαθμιαία τήν δραστηριότη
τα τού Αντάρτικου πόλης, μέ μιά σειρά επανωτές επι
θέσεις, πού είναι αδύνατο νά προβΚεντούν απ’τόν έχ- 
θρό, έτσι πού οί δυνάμεις τής κυβε'ρνησης νά μή μπο- 
ρουν^νά έγκαταλείψουν τό χώρο των πόλεων, γιά νά κα- 
ταοιώξουν τό Αντάρτικο στή ύπαιθρο, χωρίς νά διακιν

δυνέψουν ν’άφήσουν ακάλυπτες τίς πόλεις καί τά παρα
θαλάσσια μέρη στά χέρια τών Ανταρτών πόλης.

6) Νά μήν αφήνει σ ’ήσυχία τό στρατό, τήν Αστυνομία κι 
δλους τούς υπεύθυνους αξιωματικούς,μέ μιά κατάσταση 
διαρκούς συναγρμού καί νευρικής υπερδιέγερσης, σ^ανα- 
μονή τής επόμενης έπίθεσης καί στήν προσπάθεια ν ανα- 
καλΰψουν ίχνη, πού χάνονται σάν καπνός.

7) Ν ’άποφεύγει τΤς ανοιχτές κι Αποφασιστικές συγκρούσεις 
μέ τίς κυβερνητικές δυνάμεις, Αποβλέποντας μόνο σέ 
σύντομες επιχειρήσεις κι αστραπιαίες επιτυχίες.

Θ) Νά παρέχει στόν αντάρτη ελευθερία κίνησης, χωρίς νά 
μπαίνει πάντα σ ’¿ρώτημα ή χρήση ένοπλης βίας καί μέ 
Αποφασιστικότητα νά συμβάλει στό Απλωμα καί δυνάμω 
μα τού Αντάρτικου στήν ύπαιθρο καί στήν^δργάνωση ενός 
'Εθνικού Λαϊκού 'Απελευθερωτικού Στρατού.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΦϊΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Γιά νά πετύχει τους σκποπους, που αναφέρουμε πιό πάνω,
& Αντάρτης πόλης είναι ύποχρεωμένος νά ¿οΤανώνει^διάφο
ρων είδών έπιχειρήσεις.Εννοείται,πο'ς^δέν είναι υπόθεση 
γούστου ή ¿ργάνωση αυτού ή ¿κείνου τού είδους επιχειρή
σεων, Αλλά υπόθεση πολίτικης μελέτης καί τεχνικής πείοας 
Μερικές επιχειρήσεις είναι Απλές, Αλλες πολύπλοκες. 0 
Απειρος Αντάρτης πρέπει νά πέρνει μέρος στήν αρχή σ u - 
πλές καί μετά δλο καί σέ πιό πολύπλοκες έπιχειρήσεις. 
'Αρχίζει δηλαδή μέ Αποστολές κι Απλά καθήκοντα καί σιγά- 
σιγά έζελίσσεται σέ πεπειραμένο Αντάρτη πόλης. t
Πρίν νΆρχίσει μιά έπιχείρηση ¿φείλει δ Αντάρτης νά υπο
λογίζει σωστά τά μέσα καί τό έπιτελείο, πού χρειάζε^α 
γιά τήν διεξαγωγή της.'Επιχειρήσεις,πού ή διεξαγωγή τουζ 
Απαιτεί ειδική τεχνική προετοιμασία, δέν μπορούν ν ανα
τεθούν σ ’άντάρτη, πού δέν εχει κάνει τήν έκπαίδευση.
'Αν λοιπόν δλα αύτά παρθούν ύπ’δψη, μπορούμε ήδη ν Απα
ριθμήσουμε μιά σειρά Από έπιχειρήσειςϊ
-’Επιδρομές- Εισβολές σ ’έχθρικές περιοχές- καταλήΦεις 
-ένέδρες- τακτική στούς δρόμους- Απεργίες καί στάσεις 
έργασίας - λειποταξίες, Απαλαοτριώσεις δπλων,πόλεμό - 
φοδίων καί έκρηκτικών-Απαλευθέρωση φυλακισμένων - έκ- 
τελέσεις(προδοτών κ.λ.π.) -Απαγωγές -σαμποτάζ - τρο-



μοκρατικές επιδρομές - ένοπλη προπαγάνδα - πόλεμος 
νεύρων.

01 ΕΠΙΔΡΟΜΕΣ

’Επιδρομή είναι μιά ένοπλη Επιχείρηση μέ σκοπέ: άπαλλο- 
τρίωση διάφορων δλοκών μέσων, Απελευθέρωση κρατουμένων, 
συγκέντρωση δπλων καί πυρομαχικήν. Επιδρομές μμπορουν 
νά οργανωθούν τόσο τήν ήμέρα δσο καί τήν νύχτα. Εννοεί
ται, πώς ο £ ̂ Επι δρομές, πού Αργανώνονται τήν ήμέρα είναι 
ακριβώς εκείνες, πού δέν μπορούν νά δργανωθοΟν τήν νύχτα 
π.χ. ενάντια στίς μεταφορές χοήμάτων των τραπεζών κ. δ. 
Γενικά πολλά πλεονεκτήματα παρουσιάζουν οι νυχτερινές ε
πιδρομές, γιατί .0 αιφνιδιασμός του εχθρού στό σκοτάδι εί
ναι ισχυρότερος καί ή φυγή κι ή Εξαφάνιση γίνεται εύκο- 
λωτερα. Περιττό νά τονίσουμε καί πάλι τήν σημασία τής άσ
κησης καί προετοιμασίας καί γιά τίς δνό περιπτώσεις.
Επιδρομές Εχουν πιθανότητες Επιτυχίας £δίως στίς παρα - 

κάτω περίπτώσεις, Ενάντια σέ: I) πιστωτικά £δρόματα *2 Ε μ 
πορικές καί βιομηχανικές Εταιρίες, Αποθήκες δπλων και 
πυρομαχικων, 3) στρατιωτικές εγκαταστάσεις, 4) σταθμούς 
Αστυνομίας, 5) φυλακές, 6) κυβερνητικά κτίρια, 7) ραδιο
φωνικούς σταθμούς καί σταθμούς τηλεόρασης,β ) βορειβαμερι- 
κάνικες επιχειρήσεις καί γενικά Ιδιοκτησίες, 9) μεταφο - 
ρικά μέσα της κυβέρνησης,του στρατού καί τής Αστυνομίας 
καί μάλιστα φορτηγά, θωρακισμένα αυτοκίνητα, μεταφορές 
χρημάτων, τραΓνα, πλοία κι Αεροπλάνα.
0¡ Ιπιδρομίς ένίντιι ai κτίρια είναι πίντοτε τής Ιδιας φί 
σης, μιά πού πρόκειται πάντοτε γιά Εγκαταστάσεις. δηλαδή 
συγκεκριμένο Αντικείμενο Επίθεσης.01 Επιδρομές αΟτές σχε
διάζονται στά πλαίσια των Αντάρτικων Επιχειρήσεων καί 
προσαρμόζονται Ανάλογα στίς διάφορες περιπτώσεις, άν δη
λαδή πρόκειται γιά Επιδρομή Ενάντια σέ τράπεζα, βιομη- α- 
νική έταιρία·, Αστυνομικό σταθμό, φυλακές, Ιδιοκτησίες 
των ιμπεριαλιστών κ.λ.π.
θ£ Επιδρομές δμως Ενάντια σέ κινούμενους στόχους, έπως 
αυτοκίνητα^ μεταφορές χρημάτων, θωρακισμένα μεταφορικά, 
τραίνα πλοία Αεροπλάνα κ.λ.π. είναι διαφορετικής φύσης.
Αρα πρέπει δ Αντάρτης νά προσαρμόζει Ανάλογα καί τίς 

προετοιμασίες του στη φύση του Αντικειμένου Επιδρομής, Αν 
είναι δηλαδή κινητό ή Ακίνητο.
Θωρακισμένα μεταφορικά, δπως καί τΑ μεταφορικά του στρα

τού μπορούν νά χτυπηθούν μέ νάρκες. Γενικά, Εναντία σέ 
μεταφορικά κάθε είδους είναι Αποτελεσματικά τά παρακάτω 
μέσα» Εμπόδια στό δρόμο, Ενέδρες, παγίδες, μπλοκά:ησμα 
μέ Αλλα μεταφορικά, μόλοτωφ-κοκτέϊλς, χρήση βαρειών δπλων. 
Βαρειά μεταφορικά μέσα, προσγειωμένα αεροπλάνα αραγμε- 
μα καράβια μπορούν νά καταληφθούν μ'αιφνιδιαστικη Επιδρο
μή Ενάντια στή σκοπιά καί στό πλήρωμα. Αεροπλάνα στύν 
Αέρα Υποχρεώνονται ν'άλλάξουν κατεύθυνση είτα Από μιά Α
μάδα Ανταρτών είτε κι Από Ενα μόνο^Αντάρτη. Πλοία καί 
τραΓνα, πού ταξειδεύουν, γίνονται Αντικείμενο Αντάρτικης 
Επιδρομής είτε γιά νά Αναιρεθούν δπλα καί πυρομαχικά είτε 
γιά Εμποδιστεί ή μεταφορά στρατού κι Αστυνομίας.

ΕΠΙΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Ή  Επιδρομή Ενάντια σέ τράπεζα είναι ή πιό διαδομένη μορ
φή Επιδρομής. Τό βραζιλιανό Αντάρτικο πόλης δίνει σοβαρό, 
οργανωμένο χαρακτήρα στίς επιδρομές αυτές, τις χρησιμοηοι 
εΐ παράλληλα καί σάν Ινα είδος προεισαγωγικών Εξετάσεων 
γιά τούς καινούργιους Αντάρτες πόλης, πού εIσάγονται έτσι 
στά μυστικά τής τεχνικής τού Επαναστατικού πολέμου. β
TÓv τελευταΓο μάλισ-ta καιρό τελειοποιήθηκε Λ τεχνική του 
Αντάρτικου σ*αύτό τόν τομέα: Εξασφαλίστηκαν νέοι τρόποι 
γρήγορης Απομάκρυνσης, Εξασφάλισης τών χρημάτων σε σίγου
ρο μέρος, Ανώνυμης Εξαφάνισης twv συντρόφων κ.λ.π. I αυ
τό βοήθησε πολύ ή καταστροφή τών Ελαστικών των αυτοκινή
των τού Εχθρού στήν πριοχή,πού γίνεται πιά συστηματικά^ 
καί Εμποδίζει τήν καταδίωξη, τό κλείδωμα του προσωπικού 
τής τράπεζας ή Αλλων πάρενρισκόμενων προσώπων J Ινα χώρο 
δπως ή τουαλέττα, ή δ Εξαναγκασμός τους νά καθίσουν στό 
δάπεδο, τό δέσιμο κι δ Αφοπλισμός τής σκοπιάς καί Λ υπο
χρέωσή της ν*Ανοίξει θωρακισμένα χρηματοκιβώτια καί ντου
λάπια καί βέβαια ή χρήση τής μεταμφίεσης.
0Í προσπάθειες νά τοποθετηθούν στίς τράπεζες συστήματα 
συναγερμού, νά μπουν Ενοπλες σκοπιές καί νά Εξοπλιστούν 
ο£ χώροι μέ ήλεκτρονικά μηχανήματα, δεν όδηγουν σέ κανένα 
Αποτέλεσμα, δταν ή Επιδρομή Αρτανώνεται πολιτικά κι άντα- 
ποκρίνεται στήν τακτική τού Αντάρτικου. Γιαιι οι αντάρτες 
μελετούν νέες μεθόδους , πού βγάζουν εκτός μάχη^ καί κατα
στρέφουν τούς τεχνικούς νεωτερισμούς του Εχθρού, Ενισχύ
ουν τήν δύναμη κρούσης τής Αμάδας καί τόν Αριθμό των μι- 
λών καί σιγουρεύουν σ*6\ες τίς λεπτομέρειες τήν Επιτυχία



της έπιχείρησης.
Η Επιδρομή σέ τράπεζες είναι μιά χαρακτηριστικά έπιχεί - 
ρηση γιά τήν απαλλοτρίωση χρημάτων, δπου Α αντάρτης πάλης 
ίχει ν Αντιμετωπίσει δσά Ανταγωνιστές: α) τούς λωποδύτες, 
V  τούς δεξιούς αντεπαναστάτες.Αδτάς Α άνταγωνισμάς είναι 
ένας,παράγοντας, πού προκαλει Αβεβαιότητα στί Λαά. Γιά ν' 
αποφεύγει αυτές τίς συνέπειες, Α άντάρτης πάλης πρέπει νά 
προσέχει κυρίως δυά πράγματα: I ) Νά Αποφεύγει τήν τακτι
κή των λωποδυτών, δηλαδή νά μή χρησιμοποιεί περιττή Βία 
καί πρό_πάντων νά μήν αγγίζει τ'Αγαθά καί τά άντικείμενα 
του Λαού. 2 ) Η έπιορομή πρέπει,ήδη κατά'τήν προετοιμα- 
σία καί διεξαγωγή, νά γίνεται άντικείμενο καί μέσο προπα
γάνδας καί διαφώτισης καί μάλιστα μέ γράμματα κι Ανακοι- 
νωσεις νά έζηγοϋνται πολιτικά οI σκοποί τέτοιων· έπιχει- 
ρήσεων καί ή έπαναστατική σημασία τής άπαλλοτρίωσης.

ΕΙΣΒΟΛΗ Σ-'ΕΧΘΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

Πράκειται γιά Αστραπιαίες έπιθέσεις σ'έγκαταστάσεις καί 
κτίρια, στά προάστεια ή τά κέντρο τής πάλης, σέ μικρούς 
στρατιωτικού κι Αστυνομικούς σταθμούς, νοσοκομείο κ.λ.π. 
μέ_σκοπά τήν πρόκληση βλαβών, άφαίρεση δπλων, έκφοβισμά 
του έχθρου, Αντίποινα, Απελευθέρωση τραυματιών κι Αρρώστω, 
φυλακισμένων, πού βρίσκονται κάτω Απά τήν έπιτήρηση τής 
Αστυνομίας. Παρόμοιες έπιχειρήσεις Αργανώνονται καί γιά 
τήν καταστροφή, σέ γκαρά ή ντεπί,μεταφορικών μέσων, Ιδίως 
των βορειοαμερικάνικων. 'Ακάμα μπορούν νά Αργάνωθούν έξω 
άπά τήν πάλη σ αυτοκινητόδρομους κι Αμαξιτούς δράμους.
: ^ μΥ % βιβίζΓ  Ιίν σέ πολυδάπανες κινητοποιήσειςποά^στά τέλος Αποδεικνύουται άχρηστες, γιατί ίταν φτάνει 
έκει πάνοπλος δέν βρίσκει βέβαια ούτε ψυχή γιά νί υυλλάβε, 
Επιχειρήσεις αύτου του είδους γίνονται κι ένάντια στίς 

κατοικίες συγκεκριμένων προσώπων, σέ γραφεία, Αρχεία καί 
δημάσια κτίρια, έξυπηρετωντας έτσι τήν Ανάγκη καϊάσχεσης 
δημάσιων έγγράφων καί άλλων Απορρήτων, πού ξεσκεπάζουν 
τίς Απάτες, τά_μυστικά συμβάλαια καί τή διαφθορά τής κυ
βέρνησης καί των Αργάνων της, καθώς καί τίς βρωμερές συν-
Βίσήΐιέ τη·(μί Τ°ί<; Ρ°Ρε10“Ρερι»άνους Ιμπεριαλιστές. Είσβολές σ Αχθρικές περιοχές γίνονται μ'Απιτυχία τή νύχτά.

Η ΚΑΤΑΛΗΨΗ
Πρόκειται γιά καταλήψεις κτιρίων ή Αλλων χώρων, πού έζυ -

πηρετοΟν έπιχειρήσεις διαφώτισης καί
*Η Αντίσταση στδν έχθρδ διαρκει δσο καί ή κατάληψη. Ερ 
γοστάσια καί σχολεία καταλαμβάνονται κατά τήν διάρκεια 
Απεργίας, καί σ*Αλλες περιπτώσεις, σ ίνδειίη 6i.ar P ^ B C" 
ας Αλλά καί γιά νά τραβήξουμε τδ ένδιαφέρον του εχθρού 

! Απδ Αλλες έπιχειρήσεις. Ραδιοφωνικοί σταθμοί -καταλαμβΔ 
νονται μέ τδ σκοπό νά γίνει πλατειά προπαγάνδα. β 
‘Η κατάληψη σάν έπιχείρηση είναι μεγάλης σημασίας. Ομως 
γιά νά μήν έχουμε μεγάλες απώλειες σ Ανθρώπου; καί υλικά, 
πρέπει νά διατηρούμε πάντα Ανοιχτή τήν πιθανότητα οπισθο
χώρησης, νά τήν προετοιμάζουμε έκ των προτέρων καί νά τήν 
πραγματοποιούμε τήν κατάλληλη στιγμή. θί κατα ήψεις χου 
δπως είναι φυσικό, παροδικό χαρακτήρα. 'Οσο πιο αιφνιδι
αστικά γίνονται, τόσο πιό πετυχημένες είναι.

Η ΕΝΕΔΡΑ
Στήν ένέδρα Α έχθράς χτυπιέται αιφνιδιαστικά, ένώ πέρνα 
Ιναν έρημο δράμο έξω Απ'τήν πάλη, ή στη διάρκεια έκκαθα- 
ριστικών έπιχειρήσεων τής Αστυνομίας τή στιγμή πού περικ- 
κυκλώνει Ινα σπίτι ή ένα τμήμα της συνοικίας. Μπορεί α
κάμα νά παρασυρθή μέ ψεύτικες πληροφορίες_σέ ¿ϊϊαε
καί νά πέσει στήν ένέδρα. Κύριος σκοπάς της ένέδρας είναι 
Α Αφαίρεση Απλισμού καί ή έξολόθρεΌη του έχθρου. Ομως 
μέ μιά καλά Αργανωμένη ένέδρα μπορεί νά διακοπή τά ταςεί- 
δι έπιβατικών τραίνων καί νά διενεργηθη προπαγάνδα στους 
έπιβάτες. Στήν περίπτωση 8μως τραίνων,πού μεταφέρουν εχ
θρικές στρατιωτικές η άστυνομικές δυνάμεις η π α, πρ 
πει νά Αργανώνεται έπίθεση νά έξσυδετερωνεται 6 έχθράς 
καί νά κατάσχονται τά δπλα. .
'Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο παίζει σέ *ξ*°**ς 
Α Αντάρτης πού έχει έκπαιδευτει σάν έλεύθερος ακο.ευ ής 
γιατί μπορεί νά κρύβεται στίς ανωμαλίες του ίδάφους, πά
νω οέ σκεπές, μέσα σέ γιαπιά κι Αλλα κρησφύγετα καί νά 
χτυπά άπ'έκεί μέ σιγουριά στά στάχο. Στίς ένέδρες ο έχ 
«ρύς κοντά στήν Αλική παθαίνει καί ηθική πανωλεθρία.

Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
•η  τακτική του δρόμου έχει σάν σκοπό νά τραβήζβι σ ΊΕκδη
λώσεις ένάντια στόν έχθρδ τίς λαϊκές μάζες. Τά 1/



βραζιλιανοί φοιτητές χρησιμοποίησαν τέτοιες μεθόδους μ* 
επιτυχία. Μέ σφεντόνες π.χ. πετροβολούσαν τήν έφιππη α
στυνομία, τρέχοντος στίς διαδηλώσεις Αντίθετα πρός τήν 
κατεύθυνση της κυκλοφορίας. Κατασκεύαζαν Αδοφράγματα, η 
πετουσαν^Απ τά παράθυρα καί τά μπαλκόνια των σπιτιών πέ- 
τΡε<ί» τούβλα, μπουκάλια κ.λ.π. πάνω στοΰς Αστυνομικούς. 
Στίς διαδηλώσεις μπορεί νά χρησιμεύσουν σάν κρησφύγετα 
κατά τήν Αποχώρηση ή γιά την Απισθοχώρηση σέ περίπτωση 
αιφνιδιαστικές έπίθεσης της Αστυνομίας, γιαπιά οικοδομών 
κι άλλα δμοια μέρη.
Ξξ άλλου πρέπει νά μπορούμε νά Αντιμετωπίζουμε καί τήν 
τακτική πού έφαρμόζει Α έχθρός. 'Αν ή Αστυνομία χρησιμο
ποιεί Ασπίδες γιά νά προφυλάγεται από τίς πέτρες,· έμείς 
χωριζόμαστε σέ δυό Αμάδες nerf χιυ.ιάμκ έναλλάζ τούς Αστυ
νομικούς μιά Από έμπρός καί μιΑ Από πίσω. Τά μπλόκα της 
Αστυνομίας π(5έπει νά τά ¿μποδίζουμε ή νά τά διαλύουμε.
'Αν μιά Αμάδα Αστυνομικών πήρε διαταγή νά είσχωρήσει στή 
μάζα των διαδηλωτών, γιά νά συλλάβει Αρισμένα άτομα, έ- 
^ει,ζ τήν πολιορκούμε μέ μιά μεγαλύτερη Αμάδα ανταρτών, 
τήν Αφοπλίζουμε καί τήν τιμωρούμε, ένώ παράλληλα φυγαδεύ
ουμε τά άτομα πού βρίσκονται σ'άμεσο κίνδυνο. Αυτή τήν 
τακτική τήν Ανομάζουμε " μπλόκο μέσα στό μπλόκο".
Οταν ή Αστυνομία κυκλώνει σχολεία, Αργοστάσια, κέντρα, 

τόπους συγκεντρώσεων κ.λ.π. A Αντάρτης πόλης δέν επιτρέ
πεται νά τά χάσει, ή νά παραδοθή. 'Η Απιτυχία του έχθρού 
σέ μιά τέτοια περίπτωση έζαρταται Από τό κατά πόσον θά 
μπορέσει νά μεταφέρει Αστυνομικούς κρυφά μέ ίδιωτικά αυ
τοκίνητα, νά κλείσει τους δρόμους, γιά νά είσορμήσει με
τά στό κτίριο.
0 Αντάρτης πόλης δμως^Απαγορεύεται νά πατήσει τό πόδι 
του σέ κτίριο ή άλλο χώρο ή νά κλείσει έκεί μ'άλλους Α- 
ποιοδήποτε ραντεβού, άν δέν έχει προηγούμενα μελετήσει 
τό χώρο, άν δέν έχει βρεί τόν κατάλληλο δρόμο διαφυγής 
κι άν δέν έχει έζακμιβώσει ποιά στρατηγικά σημεία είναι 
δυνατό νά πιαστούν Απ'τήν Αστυνομία καί ποιοί δρόμοι Α- 
δηγούν στήν παγίδα. Σ*αυτές τίς περιπτώσεις πέρνει τ’α- 
κόλουθα μέτρα* Γύρω ή με'σα απ' τό χώρο δπου γίνεται ή 
συγκέντρωση, μελετά καί καταλαμβάνει μιά σειρά στρατηγι
κά σημεία, Απ’δπου μπορεί νά παρακολουθήσει καί νά χτυ - 

Ναρκοθετεί τούς δρόμους καί τούς χώ - 
ρους Απ'δπου θά περάσει ή Αστυνομία ή θά σταθμεύσει τά

Αχήματά της καί τά τινάζει οτόν Αέρα. Οι αστυνομικοί, 
που φτάνουν στόν τόπο συγκέντρωσης πρέπει νά πέφτουν σ’ 
ένέδρα καί νά παθαίνουν σοβαρές Απώλειες. *Η Απισθοχώ- 
ρηση καί απομάκρυνση πρέπει νά γίνεται Από δρόμους άγ
νωστους κι Απαρατήρητους Απ’τήν Αστυνομία. Τό σχέδιο Α- 
πισθοχώρησης, πού πιάνει δλες αυτές τίς λεπτομέρειες 
είναι ή καλύτερη έγγυηση γιά νά αποφευχθή ή πολιορκία 
Από μέρους του έχθοού.
Συγκεντρώσεις καί συναντήσεις,σέ μέρη που δέν καλύπτουν 
δλες τίς προϋποθέσεις τού σχεδίου Αποχώρησης Αποφεύγον
ται, γιατί βάζουν τό αντάρτικο σέ μεγάλο κίνδυνο.
Σέ τέτοιες κι δμοιες τακτικές δρόμου εξελίχθηκε ένας 
νέος τύπος Αντάρτη πόλης, πού πέρνει μέρος στίς διαδη - 
λώσεις, γι’αυτό τόν ονομάζουμε Α "διαδηλωτής .
*0* διαδηλωτής" πέρνει μέρος σέ μαζικές εκδηλώσεις μέ 
συγκεκριμένους σκοπούς κι απόλυτα ξεκαθαρισμένα καθήκον
τα, δηλαδή*, ρίχνει πέτρες ενάντια στήν αστυνομία, βάζει 
φωτιά μέ βενζίνη σ’έπίκαιρα σημεία, πυροβολεί τούς Αστυ
νομικούς, Αρπάζει τά όπλα τους, Απαγάγει πράκτορες του 
έχθρου καί προβοκάτορες, πυροβολεί μέ σιγουριά καί έκ- 
τελεί έζακριβωμένους χαφιέδες, βασανιστές κι Ανώτερους 
αξιωματικούς τής Αστυνομίας, πού γιά νά μή αναγνωρι
στούν παρακολουθούν τίς διαδηλώσεις μέσα Από ιδιωτικά 
αυτοκίνητα, συνήθως μέ ψεύτικους Αριθμούς.
’Ακόμα Αργανώνει καί πραγματοποιεί τήν^τακτιπή τού  ̂
"μπλόκου μέσα στό μπλόκο", ανοίγει τ αυτοκίνητα^της ασ
τυνομίας αφαιρεί τά δπλα καί τά χρήματα καί μετά τά Α
ναποδογυρίζει καί τά βάζει φωτιά.  ̂ ( Τ
Σε συνδιασμό μέ τόν "διαδηλωτή" πολύ Αποτελέσματα κίς εί
ναι σ’αυτές τίς έπιχειρήσεις Α "ελεύθερος σκοπευτής , 
Κρυμένος κατάλληλα σέ διάφορα έπίκαίρα σημεία της δια
δήλωσης, πυροβολεί Αθέατος καί βγάζει τόν εχθρό εκτός 
μΑχης.

ΑΠΕΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

*Η Απεργία σά μορφή πάλης χρησιμοποιείται ¿π τό αντάρ
τικο πόλης στα έργοστάσια καί τά σχολεία γιά νά^ ροκα- 
λεϊ βλάβες στό σύστημα του έχ&ροΰ. ‘Η Απεργία, ¿ιυαι 
ένα Από τά πιό φοβερά δπλα στά χέρια τώ^καταπιεζόμενων 
μαζών, γι’αυτό κι Α έχθρός τήν καταπολεμά μέ μεγάλες 
κινητοποιήσεις δυνάμειων καί αποκρουσιικα βίαια μεΐ,κχ.



’λπεργοί^συλλαμβάνονται, ρίχνονται στίς φυλακές καί συχνά 
δολοφονούνται. Γι’αύτό μιά απεργία πρέπει νά Οργανώνεται 
έτσι που οί εμπνευστές κι οί καθοδηγητές της νά μή αφήνουν 
κανένα ίχνος γιΆναγνώριση. Τό καλύτερο Απ'δλα είναι ν’Α - 
ναλαμβάνουν τήν Οργάνωση πρρισσότερες τής μιας μικρές Ομά
δες, πού θά μπορούν έτσι νά πάρουν καί τ'Απαραίτητα μέτρα 
προστασίας. "Οπλα, σφαίρες, μόλοτωφ-κοκτέϊλς, αυτοσχέδια 
Οπλα, δλα πρέπει νά είναι στή θέση τους έτοιμα πολύ πρίν 
χρειαστεί νά μπουν σέ δράση. Μιά Οπιχείρηση σαμποτάζ, που 
Οργανώνεται παράλληλα προκαλει τεράστιες ζημίες στόν έχθρό 
καί προστίθεται στίς ζημίες των Απεργιών. Στή διάρκεια των 
απεργιών δοκιμάζουμε καί μιά σειρά τακτικές τού δράμου,δη
λαδή εμφανιζόμαστε ταυτόχρονα σέ διάφορα μέρη τής πάλης 
ένοχλουμε τήν κυκλοφορία καί τά συνηθισμένο τράπο ζωής, 
προκαλουμε τήν κινητοποίηση του έχθρού κι έξαφανιζόμαστε.
Επίσης στή διάρκεια των Απεργιών που μπορούν νά καταληφ

θούν δημόσια κτίρια, ν'Απαχθούν προσωπικότητες του έχθρού 
ή γνωστοί πράκτορες που θ'Ανταλαχθούν Αργότερα μέ φυλακι
σμένους Αγωνιστές κι Απεργούς. οί Απεργίες καί διακοπές 
έργασίας συμβάλλουν Ακόμα στήν Οργάνωση ένεδρών καί παγί
δων Οπου πιάνονται καί θανατώνονται Αστυνομικοί, γνωστοί 
γιά τή δράση τους,σάν βασανιστές. Γενικά δ έχθρός πρέπει 
νά πάθη βλάβες κι Απώλειες.
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Λειποταξίες μπορυυν νά Οργανωθούν στούς στρατώνες, στά 
στρατιωτικά νοσοκομεία, τά πλοία κ.λ.π. *0 Αντάρτης πό
λης,πού κάνει στρατιωτική θητεία, πρέπει νά λειποτακτήσει 
τήν κατάλληλη στιγμή πέρνοντας μαζί του μοντέρνα δπλα καί 
πυρομαχικά, πού τά βάζει στήν δπηρεσία τής έπανάστασης.
Μιά τέτοια στιγμή έρχεται π.χ. δταν πάρει διαταγή νά κα
ταδιώξει ένα σύντροφό του Αντάρτη. 'Αντί νά Ακολουθήσει 
τή διαταγή^του Αξιωματικού, Ινώνεται μέ τούς Αντάρτες καί 
τούς βοηθεί νά κατάσχουν τόν Οπλισμό καί τά πυρομαχικά, 
πού βρίσκονται στούς στρατώνες. Αδτή ή μέθοδος έχει τό 
πλεονέκτημα, πώς περνούν τά δπλα καί τά πυρομαχικά του 
στρατού, του στόλου τής στρατιωτικής Αεροπορίας, τής στρα· 
τιωτικης^Αστυνομίας, τής πολιτικής Αστυνομίας καί τής πυρ
οσβεστικής Υπηρεσίας καί μάλιστα μέ τά μεταφορικά μέσα 
τής κυβέρνησης.
*0 Αντάρτης στό στρατό, πρέπει νά βρίσκεται συνέχεια σ'
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δλες τίς δυνατές περίπτοίσε ις, σ ’Αναμονή στους στρατώνες. 
Μόλις Αντιληφθή κάποια ανωμαλία ή Αδιαφορία καί τσαπα - 
τσουλιά, προερχόμενη Απ’τήν ιτραφε ιοκρατία των κατώτερων 
αξιωματικών ή του Υπαλληλικού προσωπικού, δφείλει νά ει
δοποιεί τήν Οργάνωση καί νά λειποτακτεΐ μόνος του ή μαζί 
μέ άλλους. Σ*αύτήν τήν περίπτωση πρέπει νά πέρνει μαζί 
του δ,τι του πέσει στά χέρια.
Μέ βάση τίς πληροφορίες του Αντάρτη στό στρατό καί προ - 
σωπική συμμετοχή του, μπορούν νά Οργανωθούν εισβολές 
στούς στρατώνες καί τίς αποθήκες Απλισυού γιά τήν κατά
σχεση δπλων καί πυρομαχικών. *Αν κατά τήν λειποταξία τυυ 
δέν δπάρχει περίπτωση νά πάρει μαζί του ποσότητες δπλων 
κι δλικών. δ Αντάρτης καταφεύγει στό σαμποτάζ, βάζει φω
τιά στίς αποθήκες, ή προκαλει Ανατινάξεις.
Αυτή ή τεχνική, δηλαδή λειποταξία συνδιασμένη μ'Αφαίρεση 
δπλισμου, εισβολές καί σαμποτάζ στους στρατώνες είναι πο
λύ Αποτελεσματική καί προκαλει συγχιση κι έξαχρείωση 
στοές Αξιωματικούς.
‘Η κατάσχεη δπλων πραγματοποιείται Απ'τόν Αντάρτη πόλης 
γιά τήν Απόκτηση τών δπλων έκείνων πού δ έχθρδς φέρει Α
τομικά. Συνήθως βρίσκονται στήν κατοχή οοουρών ή προσώ
πων μέ παρόμοιες Αποατολές καί πέρνονται μέ τή βία, μέ 
δόλο ή παγίδα. Μετά τήν Αφόπλιση πρέπει νά γίνεται στόν 
έχθρό σωματική έρευνα, άλλως είναι πιθανό νά χρησιμοποι
ήσει τήν έπόμενη στιγμή ένα καλώ κρυυένο δπλο ένάντίιι 
στόν αντάρτη.
Μ'αύτή τή μέθοδο Αποκτά δ Αντάρτης πόλης τό σπουδαιότερο 
δπλο του: τό πολυβόλο. Τά λάφυρά μικρών έπιχειράσεων εί
ναι δυνατό νά χρησιμοποιηθούν γιά τήν προσωπική χοήση 
τών Ανταρτών, τόν έξοπλισμό κι ανεφοδιασμό της Αμάδας 
κρούσης. ’Εννοείται πώς συχνά είμαστε υποχρεωμένοι ν Α
γοράζουμε δπλα, γιά νά έξοπλιστοΰμε πιό κανονικά. Οπωσ
δήποτε κατάσχουμε δλα τά δπλα πού μάς είναι δυνατό στίς 
έπιδρομές στίς τράπεζες Κ.λ.π. καί δργανώνουμεκαί ειδι
κές έπιδρομές γι*αΰτό τό σκοπό ένάντια η1 δπλοπωλεία καί 
κι έργοστάσια κατασκευής πυρομαχικών.
'Αντάρτες πόλης πού έχουν συλληφθή, Απελευθερώνονται μέ 
ένοπλη έπιχέιρηση. *0 κίνδυνος σύλληψης^καί καταδίκης 
σέ πολλά χρόνια κάτεργα ένεδρεύει συνεχώς στόν καθημερι
νό Αγώνα κατά του έχθρου. *Η φυλακή δέν σημαίνει δμως 
καί τό τέλος του Αγώνα τού Αντάρτη πόλης· Αντέθεταα του 
πλουτίζει τήν πείρα του, πού δφείλει νά τήν χρησιμοποιεί
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καί μέσα στό κελί του. Μελετά τούς χώρους της φυλακής 
καί προετοιμάζεται γιά τήν περίπτωση δργάμωσης αντάρτι
κης Απελευθερωτικής έπιχείρησης. Πρέπει νά μας γίνει συν
είδηση, πώς σέ κανένα νησί ή πάλη δέν ύπάρχουν φυλακές, 
πού νά μή μπορούν νά καταληφθούν Απ’τούς Αντάρτες, μέ 
τόλμη, πονηριά καί καλά δργανωμένες δυνάμεις κρούσης. Γιά 
τίν ελεύθερο Αντάρτη πόλης οΐ φυλακές Αποτελούν πάντοτε 
ένα χώρο Επαναστατικών έπιχειρήσεων.
*Η Επιχείρηση γιά τήν Απελευθέρωση κρατουμένων χαρακτηρί
ζεται Απ'τόν συνδιασμό δυό παραγόντων. Αντάρτης έξω Απ* 
τή φυλακή - καί Αντάρτης φυλακισμένος. Γιά τήν Απελευθέ
ρωση συντρόφων μπορούν νά χρησιμοποιηθούν οΐ παρακάτω ε
πιχειρήσεις:
- Στασιασμός στοός χώρους των φυλακών καί στά λεγάμενα 
στρατόπεδα Αναμόρφωσης, καθώς καί στά καράβια καί τραί
να, που μεταφέρουν κρατουμένους.
Επιδρομές στίς φυλακές, στήν πόλη καί τήν ύπαιθρο, τού 

τούή σταθμούς χωροφυλακής, τά κρατητήρια κ.λ.π.
- ’Επιδρομές Ενάντια σέ τραίνα κι άλλα μέσα, πού μεταφέ

ρουν κρατουμένους.
- Εισβολές στά κτίρια, δπου κρατούνται σύντραφοι σ’Απο-

μόνωση.
Ενέδρες στοός δρόμους Απ’δπου περνούν αυτοκίνητα κι 

άλλα μεταφορικά μέσα μέ φυλακισμένους.
Μέ ε κ τ έ λ ε σ η  τιμωρούνται Βορειοαμερικανοί κατάσκο
ποι, πράκτορες τής δικτατορίας, Αστυνομικοί, πού είναι 
γνωστοί γιά τήν δράση τους σάν βασανιστές, φασιστικές 
προσωπικότητες τής κυβέρνησης, πού καταδιώκουν κι έκτε - 
λουν πατριώτες ή πέρνουν μέρος σέ τέτοιες καταδιώξεις, 
προδότες, πληροφοριοδότες τής Αστυνομίας, προβοκάτορες κι 
άλλα δμοια στοιχεία. Όλοι, δσοι μέ δική τους πρωτοβουλία 
καταδίνουν στήν Αστυνομία Αντάρτες κι άλλους Αγωνιστές, 
δσοι συμβάλλουν μ αποδεικτικά στοιχεία ή αποκαλύψεις στήν 
αναγνώριση των ανταρτών, πρέπει νά έκτελουνται Α μ έ σ ως 
μόλις πέφτουν στά χέρια μας. Συχνά γι’αύτή τή δουλειά Αρ
κεί ένας καί μόνος' σύντροφος, ένας "Ελεύθερος σκοπευτής", 
πού μοναχός κι άγνωστος, Αλλά δπομονετικδς καί ψύχραιμος 
καιροφυλακτεί καί δρά, χωρίς νά γίνεται Αντιληπτός.
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Πράκτορες τής αστυνομίας, Βορειοαμερικανοί κατάσκοποι»πο
λιτικά πρόσωπα, παθιασμένοι έχθροί του επαναστατικού κινή
ματος Α π α γ ά γ ο ν τ α ι ,  δδηγοΰνται σ’ένα μυστικά προ
ετοιμασμένο χώρο καί φυλάγονται προσεκτικά. Σκοπός τής Ε
πιχείρησης είναι ή ανταλλαγή αυτών των Ατόμωμ μέ φυλακι
σμένους συντρόφους ή ή απαλλαγή τών τελευταίων Από τά βασα 
νιστήρια τής στρατιωτικής δικτατορίας.
*Η Απαγωγή γνωστών, Αλλά μή πολιτικών προσωπικοτήτων,μπο
ρεί νά χρησιμοπόιηθή μόνο δταν είναι βέβαιο, πώς δέν θά 
παρεζηγηθή -απί τίς μάζες, δταν δηλαδή έχει προηγηθή δια
φώτιση πάνω ατούς, -πατριωτικούς κι Επαναστατικούς σκοπούς 
τών Απαγωγών αυτού του είδους. *Η απαγωγή Βορειοαμερικα- 
νών, πού ζουν στή χώρα μας ή τήν Επισκέπτονται, Εκφράζει 
τήν έντονη διαμαρτυρία του Λαού μας Ενάντια στήν ιμπερια
λιστική είσβολή καί' κυριαρχία τών ΗΠΑ στή χώρα μας.
Τό Σ α μ π ο τ ά ζ  έχει σάν Επιχείρηση, χαρακτήρα κατα^- 
στρεπτικό. Πραγματοποιείται από λίγα πρόσωπα, συχνά κι α
πό ένα μόνο Αντάρτη. Διακρίνουμε τό μεμονωμένο Σαμποτάζ, 
σάν μιά πρώτη φάση δράσης, πού τό Αλολουθεί τό δμαδικό *
Σαμποτάζ του Εχθρού Από μέρους του Επαναστατημένου Λαού.
Τό Σαμποτάζ γιά νά έχει Επιτυχία Απαιτεί Ιδιαίτερη μελέτη 
λεπτομερειακό σχεδιασμό καί πολύ προσεκτική Εκτέλεση. Χα
ρακτηριστικές μορφές Σαμποτάζ είναι οί Ανατινάζεις μέ δυ
ναμίτη, οί Εμπρυσμοί, οί. Ανατινάζεις μέ νάρκες. Στήν πε
ρίπτωση μεταφορικών μέσων, ή τοποθέτηση Αμμου στή μηχανή, 
μικρές διαρροές στό -μτεπόζιτο βενζίνης, Αφαίρεση^μιας βί
δας, βραχυκυκλώματα, ή τοποθέτηση μικρών κομματιών Από ξύ
λο ή σίδερο σ ’εύαίσθητα σημεία του μηχανισμού κ.λ.π. Ό λ α  
αυτά προκαλούν στά μεταφορικά μέσα του Εχθρού Ανεπανόρθω
τες ζημίες.
Μέ τό Σαμποτάζ καταστρέφονται ή Αχρηστεύονται κτίρια ή μέ
σα του Εχθρού, πού Ανήκουν»
- Στήν οίκονομία τής χώρας γενικά
- Στήν γεωργική καί βιομηχανική παραγωγή
- Στό σύστημα μεταφοράς κι Επακοινωνίας
- Στό σύστημα του στρατού καί τής αστυνομίας
- Στό σύστημα καταπίεσης τού στρατού καί τής Αστυνομίας
- Στούς Βορειοαμερικανούς (Επιχειρήσεις κ.Α. περιουσίες).



Ο αντάρτης πάλης πρέπι νά καταστρέφει τό οΙκονομικό σύ
στημα της χώρας καί κυρίως τόβ χρηματιστικό τομέα, τό 
δύχτι έσωτερικού κι έξωτερικού έμπορίου, τό τραπεζικό σύ- 

συναλλανυατικές έπιχειρήσεις, τό φορολογικό 
σύστημα κ.λ.π.
Ελαφρά σαμποτάζ^μπορούν νά γίνουν άκόμα σέ γραφεία, υπη

ρεσίες πληροφοριών κι άλλα κυβερνητικά κτίρια. 'Αν 6 Αν
τάρτης πόλης είναι καλά πληροφορημένος πάνω στήν κατάστα
ση του τόπου, μπορεί νά καταφέρει Ανεπανόρθωτα χτυπήματα 
στήν οικονομία.· ’Αντάρτες πόλης, πού δουλεύουν στή βιομη 
χανία διαθέτουν πολλά πλεονεκτήματα, γιά έπιχειρήσεις σα
μποτάζ. Είναι ακριβώς αυτοί, πού ξέρουν καλά ποιά τμήμα
τα τής βιομηχανίας, ποιές μηχανές ή έξαρτήματα μηχανών 
πρέπει νά καταστραφούν τήν κατάλληλη στιγμή, γιά νά νε - 
κρωθή ένας δλόκληρος οί-κονομικός τομέας.
Τό σύστημα μεταφορών κι επικοινωνίας του έχθρου, Ιδιαί
τερα τό σιδηροδρομικό, πρέπει νά καταστρέφεται συστηματι* 
κά. 'Επιβάλλεται δμως "ενάλη προσοχή, γιά νά μή σκοτώνον
ται Απλοί έπιβάτες. 'Αντικείμενο σαμποτάζ γίνονται ιδίως, 
τά μέσα μεταφοράς του στρατού καί τής Αστυνομίας. 'Επι - 
πλέον καταστρέφονται ή μετατοπίζονται σιδηροδρομικές 
γραμμές, καταστρέφονται τούνελ ή μπλοκάρονται μέ καταστρα 
μένα βαγόνια. Μέ τόν έκτροχιασμό ένός τραίνου, πού μεταφέ 
ρει πολεμικά υλικά,έχθρός δέχεται Ακαριαίο χτύπημα.
Τό ίδιο καί μέ τήν Ανατίναζη γεφυρών. 'Εξ Αλλου Υπαίθρι
ες ¿δικές Αρτηρίες φράζονται μέ κορμούς δέντρων, παλιά 
σίδερα καί χαλασμένα αυτοκίνητα, ή Ανατινάζονται σέ διά
φορα σηιαεΓ«. Προσγειωμένα Αεροπλάνα Ανατινάζονται κι Α
χρηστεύονται. 'Επίσης τηλεφωνικά καλώδια καί στήλοι τηλε
γράφου πρέπει νά καταστρέφονται συστηματικά. 'Απ'αΥτή κι- 
Αλας τη στιγμή πρέπει νά κινηθή δραστήρια τό σύστημα κατα 
στροφής των μέσων μεταφοράς κι έπικοινωνίας του έχθρου, 
γιατί στή χώρα μας έχει Αρχίσει ήδη 6 έπαναστατικός πόλε
μος κι Α έχθρός πρέπει νά εμποδίζεται συστηματικά στήν 
μεταφορά στρατιωτικών μονάδων, δπλων καί πυρομαχικών. 
^Αγωγοί κι Αποθήκες πετρελαίου καί βενζίνης, βυτιοφόρα, 
Αποθήκες βομβών καί πυρομαχικών, πυριτιδαποθήκες κι ¿πλο- 
στάσια, φτρατώνες ,καί Αστυνομικοί σταθμοί, πρέπει νά γί- 
νονται_άντικείμενα παραδειγματικού σαμποτάζ. Μεταφορικά 
υέσα τάς αστυνοιιίαε ακί του στρατού πρέπει νά καταστρέ - 
φονται δπου κι αν βρίσκονται. *0 Αντάρτης πόλης πρέπει 
νά παρακολουθεί προσεκρικά καί νά καταστρέφει τά κέντρα

καταπίεσης του έχθρου. Τό ίδιο 'σχύει^καί γιά τίς έπι- 
χειρήσεις καί γενικά τίς περιουσίες των Βορειοαμερικα - 
νών καί των Αλλων Ιμπεριαλιστών.

Κατά τήν Ασκηση τ ρ ο μ ο κ ρ α τ  ί « ς  τοποθετούνται 
βόμβες κι Αλλα έκρηκτικά σέ μέρη, δπου οί βλάβες
είναι βέβαιο πώς δέν μπορούν νά διορθωθούν.
Ή  τρομοκρατική δούλειάπροϋποθέτει θεωρητική καί πρακτι* 
κή κατάρτηση, κυρίως δσον Αφορά στήν κατασκευή των έκρην 
κτικών δπλων. Παρ'δλο πού φαινομενικά οί τρομοκρατικές^ 
έπιχειρήσεις είναι εύκολες, στήν πραγματικότητα Απαιτεί
ται κι έδω Ακριβής σχεδιασμός.Κατά τήν διάρκεια τής έπι- 
χείρησης έξ Αλλου χρειάζεται φοβερή ψυχραιμία κι Αποφα- 
στικότητα. _ ,
'Αν καί βασικά κάτω Από τρομοκρατία έννοούμε εκρήξεις 
βομβών κ.λ.π., έντούτοις δΰνουμε συχνά σ ’αυτές τίς έπι - 
χειρήσεις καί χαρακτήρα έκτελέσεων, εμπρησμών κ.λ.π. Ε
δώ γίνεται βέβαια Απόλυτα κατανοητή ή σημασία τής κατα
σκευής έκρηκτικών βομβών κ.ά. παρόμοιωνδπλων, γιά τήν 
έπαναστατική τεχνική.
Σημαντικές έπίσης είναι καί οί λεηλασίες τών καταστημά
των τών μεγαλοκεφαλαιούχων. Τά είδη πού συγκεντρώνονται 
μοιράζονται Απ'τό Αντάρτικο πόλης στίς πεινασμένες κι 
έξαθλιωμένες μάζες. . .
*0 έπαναστάτης είναι Αδύνατο ποτέ νά παραιτηθη Απ τό 
δπλο τής τρομοκρατίας.

Η ΕΝΟΠΛΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ

Κάθε μιά κι δλες μαζί οί έπιχειρήσεις του Αντάρτικου πό
λης είναι μορφές προπαγάνδας. θΙ περιγραφές^πού γίνονται 
Απ'τίς έφημερίδες καί τό ραδιόφωνο πάνω στούς σκοπούς 
καί τήν εκτέλεση τέτοιων έπιχειρήσεων συντελούν Ιδιαί
τερα πρός τήν κατεύθυνση αυτή. Τό ίδιο καί οί έπιδρομές 
στίς τράπεζες, οί ένέδρες, ή τρομοκράτηση του έχθρου, 
οί λειποταξίες στρατιωτών, ή Απελευθέρωση κρατουμένων, 
οί έκτελέσεις, οί Απαγωγές, τά σαμποτάζ κι 6 πόλεμος 
νέΰρων. - τ ,Παρ'δλα αύτά τό παράνομο τυπογραφείο είναι γιά τό αντάρ
τικο πόλης πολύτιμο καί βοηθάει στήν έκτύπωση μικρών πα
ράνομων έφημερίδων, Ανακοινώσεων καί γενικά προπαγανδι
στικού Υλικού ένάντια στή δικτατορία. *0 Αντάρτης πόλης



πού δουλεύει στό τυπογραφείο η χειρίζεται μηχανές πολυγρά- 
φησης κ.λ.π., διευκολύνει αφάνταστα τήν προσέλκυση στδ ε
παναστατικό κίνημα των τμημάτων εκείνων του Λαού, πού μπο
ρεί νά μήν έβαλαν ακόμα τδν έαυτδ τους στδν αγώνα, συμπα
θούν δμως τήν έπανάσταση καί θέλουν νά διαδώσουν τίς ίδέες 
της.
Εξ άλλου είναι ζήτημα φαντασίας των ανταρτών ή κατασκευή 

κι εξέλιξη τέτοιων συσκευών, μέ τίς όποιες μπορούν νά εκ - 
σφενδονίζουν από μακρυά έντυπο υλικό σέ χώρους μαζικών 
συγκεντρώσεων, γήπεδα, πλατείες κ.λ.π.
'Αλλες μορφές προπαγάνδας είναι οί γνωστές μαγνητοφωνημένα 
νες όμιλίες, πού έκπέμπονται από μεγάφωνα τοποθετημένα σέ 
διάφορα κτίρια, οί καταλήψεις ραδιοφωνικών σταθμών, τδ 
γράψιμο στούς τοίχους ή σ’άλλες έπιφάνειες,Όλες αυτές οί 
Επιχειρήσεις προπαγάνδας καλύπτονται καί προστατεύονται μέ 
τά δπλα.
Παράλληλα μέ γράμματα, ποδ στέλνουμε σέ διάφορες διευθύν
σεις ΕξηγοΥμε τούς σκοπούς των ένδπλων Επιχειρήσεων καί 
κερδίζουμε γιά τήν έπανάσταση, τήν προοδευτική μερίδα τού 
Λαού. ’Εννοείται, πώς δέν μπορούμε νά τούς πείσουμε δλους 
μέ μιας. "Ετσι, στήν Αρχή θά μπορούσαμε νά ξαπλώσουμε πλα- 
τειά τήν πρόταση* " 'Οποιος δέν θέλει νά κάνει κάτι γ ι ά  
τήν έπανάσταση, δέν σημαίνει πώς πρέπει νά δουλεύει κι Ε- 
ναντίον της".

0 ΠΟΛΕΜΟΣ ΝΕΥΡΩΝ

*0 πδλεμος νεύρων η δπως λέγεται ψυχολογικός πόλεμος εί - 
ναι μιά επιθετική τακτική, μέ τήν όποία - μέσω των εφημε
ρίδων, Αλλά καί προφορικά- διαδίδονται ειδήσεις, πού ?χου\ 
σκοπό νά έξαχρειώσουν τήν κυβέρνηση. Στδν ψυχολογικό πό - 
λεμο ή κυβέρνηση βρίσκεται άπ'τήν άρχή σέ μειονεκτική θέ
ση. Γιά νά μή δημοσιευθούν οί είδήσεις μας Υποχρεώνεται 
νά ασκεί έλεγχο στίς εφημερίδες καί τό ραδιόφωνο. Μ'αύτό 
τόν^τρόπο δμως χάνει χρόνο καί κύρος καί βρίσκεται δι
αρκώς στήν άμυνα.
Σκοπός δηλαδή τού πόλεμου νεύρων είναι νά διαδίδει καί 
νά καλλιεργεί τήν .διάδοση ψεύτικων ειδήσεων, πάνω σέ Αρ- 
χές καί κρατικά δργανα, σχετικά μ£ κυβερνητικά πρόσωπα κ. 
λ.π. "Αν αυτή ή μέθοδος άπλωθή στό Λαό, ή κυβέρνηση περι
έρχεται σέ μιά κατάσταση δπου κυριαρχεί ή ασάφεια, ή δγ-

νοια, Υποψία κι άναταραχή.
Στδν ψυχολογικό πόλεμο μπορούν νά χρησιμοποιηθοϋν οί παρα
κάτω μέθοδοι*
1) Τηλεφωνικά ή μέ τό ταχυδρομείο, δίνονται στήν άστυνομί 

α καί τά κυβερνητικά δργανα ψεότικες πληροφορίες σχετι
κά μέ τδ δντάρτικο γενικά κι είδικά πάνω σ Υποτιθέμενες 
Επικείμενες Επιχειρήσεις, τοποθετήσεις βομβών, Εκδηλώ - 
σεις τρομοκρατίας σέ γραφεία κι Αλλα κτίρια* Απαγωγές 
κι έκτελέσεις. 'Απ'τή στιγμή ποό οί άρχές πιστέψουν σ* 
αυτές τίς πληροφορίες Εξουθενώνονται.

2) 'Αφήνεται νά φθάσουν στά Χ^Ρία άστννομίάς ψεύτικα 
σχέδια δράσης τού Αντάρτικου, πράγμα πού τήν δδηγεί σέ 
παραπλάνηση.

3) Δημίουργουνται Ανησυχίες στά πλαίσια τής ίδιας της κυ
βέρνησης μέ διαδώσεις πού κυκλοφορούν στά ίδια της τά
μέλη.

4) Μέ διάφορους τρόπους, δίνονται στή δημοσιότητα τά λάθη, 
οί Εκτροπές, ή διαφθορά τής κυβέρνησης, έτσι πού νά Α
ναγκαστεί αυτή νά πάρει Επίσημα θέση στόν Τόπο καί νά 
γελοιοποιηθή.

5) Μέ γράμματα στόν ΟΗΕ, τίς ξένες πρεσβείες στή χώρα, τίς 
ξένεε θρησκευτικές Αποστολές, τήν Επιτροπή δικαιωμάτων 
τού ανθρώπου, τίς διεθνείς Αργανώσεις γιά τήν Ιλευθερία 
του Τόπου κ.λ.π. καταγγέλονται τά πραγματικά ¿γκλήματα 
κι Αδηκήματα τής κυβέρνησης, Ενω τονίζεται παράλληλα 
πώς 6 Επαναστατικός Αγώνας θά συνεχιστεί μέχρι τήν νί
κη τ ο ύ Λ α ο ύ .

Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΡΔΣΗΣ

*0 Αντάρητς πόλης, πού Εκπαιδεύτηκε καί βγαίνει στόν Αγώ- 
, Αφείλει νά δίνει μεγάλη σημασία στή μέθοδο δράσης του. 
πείρα διδάσκει, πώς Αμέλεια σ'αύτόν τόν τομέα μπορεί 
έχει καταστρεπτικές συνέπειες, οΐ λωποδύτες μέ τίς 

γκάγκστερικές μεθόδους τους κάνουν συχνά λάθη. *0 Εηανα - 
στάτης δέν είναι γκάγκστερ καί δφείλει νά χρησιμοποιεί Ε
παναστατική μέθοδο. Δέν του Αξίζει νά λέγεται Αντάρτης,
8ν δέν είναι σέ θέση τόσο στό σχέδιο, 8σο καί στήν Εκτέλε
ση τής Επιχείρησης νά βάζει σ' Εφαρμογή τήν Επαναστατική



τεχνική. " Τόν γίγαντα τόν γνωρίζει κανείς Από τά δάχτυ
λά του"^ λέει ,ιιά παροιμία. Τόν Αντάρτη τόν ξεχωρίζει κα
νείς Απ τή μέθοδο καί την αυθεντικότητα των μέσων, πού 
χρησιμοποιεί.
*0 έπαναστατικός τρόπος δράσης Απαιτεί τήν Αναγνώριση τής 
Αξίας καί την χρήση των παρακάτω στοιχείων»
I) Μελέτη καί πληροφορία, 2) παρατήρηση καί επαγρύπνηση,
3) διερεύνηση του χώρου, 4) Χρονομέρτηση τής σχεδιαζόμενης 
επιχείρησης, 5) Σχεδιασμδς τής έπιχείρησης, 6) έξασφάλι- 
ση μεταφορικών μέσων, 7) έκλογή καί στήν Ανάγκη, Αλλαγή 
των υπεύθυνων προσώπων, β) προσεκτική έκλογή του Απλισμοΰ
9) έξάσκηση στόν τρόπο τής διεξαγωγής τής έπιχείρησης,
10) κάλυψη, II) Ιξασφάλιση τής Οπισθοχώρησης, 12) περί - 
σπασμός, 13) Απελευθέρωση, 14) Απομάκρυνση κάθε ίχνους,
13) διάσωση τδν τραυματιών.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟ

01 έπιχειρήσεις μας Οργανώνονται είτε μέ βάση συγκεκριμέ
νες πληροφορίες πού έχουμε,είτε μέ βάση παρατηρήσεις, έ - 
ρευνες καί ειδήσεις, πού π'έρνουμε Από σίγουρους παρατηρη
τές. Σέ κάθε περίπτωση, είναι Απαραίτητο νά μελετούμε 
Ακόμα μιά φορά τό Αντικείμενο τής έπιχείρησης, έστω κι Αν 
οί πληροφορίες μας είναι Απόλυτα Οξακριβωμένες. Τό ίδιο 
Ισχόει καί γιά τή μελέτη του σχεδίου καί τήν χρονομέτρηση 
δστε ν’Αποφευχθούν πηδήματα στό κενό...
Συχνά ή Αξία τής έξασφάλισης των απαραίτητων μεταφορικών 
μέσων ύϊΐοτίμήθηκε κι ή προετοιμασία τους έμεινε γιά τήν 
τελευταί« στιγμή. Α&τό ήταν λάθος. Γιατί ή έξασφάλιση των 
μεταφορικών μέσων είναι ένα κομμάτι τής έπιχείρησης, πού 
Απαιτεί δραστήρια προετοιμασία. 'Αρχίζει παράλληλα μέ τίς 
πρώτες παρατηρήσεις κι έρευνες του έδάφους καί γίνεται μέ 
προσοχή καί επιμέλεια.Σημαντικό μέρος αυτής τής δουλειάς 
Αφιερώνεται καί στό κρύψιμο, τίς έπιδιορθώσεις, τή δοκιμή 
Αντοχής καί τό γενικό συγύρισμα (π.χ. βάψιμο, Αλλαγή Α
ριθμών, διόρθωμα έλαστικων κ.λ.π.) των αυτοκινήτων καί Αλ
λων μεταφορικών μέσων, πού έχουμε στή διάθεσή μας. Ευκο - 
λονόητο τί έπιπτώσεις δλικές κι ήθικές μπορεί νά έχει μιά 
κακή προετοιμασία μεταφορικών μέσων?
Κατά τήν έκλογή τών Ατόμων, πρέπει νά προσέχει κανείς έτ
σι πού νά μή μπαίνουν στήν Αμάδα κρούσης σύντροφοι πού Α

κόμα δυστάζουν, Ανεκπαίδευτοι ή Αναποφάσιστοι, πού θά μπο 
ρουσαν μέ τήν συμπεριφορά τους νά έπηρεάσουν καί τούς Αλ
λους.
*Η Οπισθοχώρηση είναι τουλάχιστον τόσο σημαντικό πράγμα 
δσο καί ή ίδια ή έπιχείρηση. Δέν πρέπι μάλιστα ν'άποφεύ - 
γεται νά έξετάζεται ή Οπισθοχώρηση καί σέ περίπτωση Απο
τυχίας τής Αποστολής. Σ'αΰτή τήν περίπτωση, πρέπει ν'Απο- 
φεύγεται συστηματικά νά χρησιμοποιούνται κατά τήν φυγή 
καί διάσωση ή τήν Αλλαγή αυτοκινήτων πρόσωπα π.χ. μικρά 
παιδιά ή πράγματ , πού προκαλουν τό ένδιαφέρον καί τήν 
προσοχή. ’Αντίθετα ή Αλλαγή αυτοκινήτων πρέπει νά προβλέ- 
πετυι στό σχέδιο καί νά γίνεται σέ χώρους δπου τ αυτοκί - 
νητα δύσκολα διακρίνονται, σέ στενά δπου ή συνάντηση μ 8λ 
λα τροχοφόρα είναι Απίθανη.
Περιττό νά τονίσουμε καί πάλι, πώς ή Απομάκρυνσηκάθε ίχ
νους είναι Αναγκαία. Κυρίως τά δακτυλικά Αποτυπώματα πρέ
πει νά καθαρίζονται προσεκτικά. 'Ελλειπήε έξαφάνιση των 
αποδεικτικών στοιχείων προκαλεί συχνά νευρικότητα στίς
Ϊραμμές μας καί γίνεται συχνά Αντικείμενο έκμετάλλευσης πό μέορυς του έχθροϋ.

Η ΔΙΑΣΩΣΗ TAN ΤΡΑΥΜΑΤΙΩΝ

Τό πρόβλημα τών τραυματιών στό Αντάρτικο πόλης Αξίζει νά 
Ιδιαίτερη προσοχή. Στίς έπιχειρήσεις του Αντάρτικου πόλης 
μπορεί νά έμφανιστεΓ ή περίπτωση νά τραυματιστεί ένας σύν 
τροφος. "Αν στήν Αμάδα υπάρχει κάποιος μέ γνώσεις πρώτων 
βοηθειών, μπορεί νά περιποιηθεί Αμέσνς τό λαβωμένο. Σέ 
καμμίά Απολύτως περίπτωση δέν έγκαταλείπουμε τόν πληγ 
νωμένο σύντροφο στά χέρια τοί· έχθροΰ.
'Απ'εδώ βγαίνει τό συμπέρασμα, πώς πρέπει νά φροντίζουμε 
νά Οργανώνουμε μικρές Αμάδες πρώτων βοηθειών γιά Αντρες 
καί γυναίκες, δπου ot Αντάρτες πέρνουν τ’Απαραίτητα μαθή
ματα. *0 Αντάρτη, πόλης, πού είναι ταυτόχρονα γιατρός, νο 
σοκόμος, φοιτητής ιατρικής ή φαομακοποιός ή πού έχει, τέ
λος πάντων γνώσεις πρώτων Βοηθειών, είναι Απαραίτητος στό 
μοντέρνο έπαναστατικό Αγώνα. Κι δτοι Απ'τούς συντρόφους, 
πού "χουν τέτοιες γνώσεις τό κατορφώσουν, πρέπει νά γράι- 
ψουν ένα βιβλίο γιά τίς πρώτες βοήθειες στό Αντάρτικο πό
λης, νά τό πολυγραφήσουν *«( νά τό διαδώδουν πλατειά.
Κατά τήν προετοιμασία καί τήν εκτέλεση τών ένόπλων έπιχει 
ρήσεων δέν έπιτρέπεται νά Ιεχνιέται ποτέ ή Αργάνωση της



ιατρικής περίθαλψης» Αυτό τό πρόβλημα θά μπορούσε ν’Αν- 
τιμετωπιστή μέ τή δημιουργία ένδς κινητού πολιατρείου, 
ενώ η έγκατάσταση κινητού τμήματος Ιατρικής βοήθειας μέ
σα σ ένα αυτοκίνητο είναι πολύ χρήσιμη. Μιά Αλλη λύση 
θά ήταν νά περιμένουν σύντροφοι καί συντρδφισσες μέ νο
σοκομειακές γνώσεις σ'δνα δρισμένο σπίτι ή σέ μιά δρισμέ- 
νη περιοχή μέ τά ¿ργαλεια τους καί νά μεταφέρονται έκεΓ 
οι τραυματίες, γιά έξέταση καί νοσηλεία, ’ιδεώδες θά ή
ταν νά είχαμε μιά καλδ εξοπλισμένη κλινική, Αλλά αυτί θά 
στοίχιζε μεγάλα ποσά, έστω κι δν κατορθώναμε νδ έπιτάζου- 
με τ’άπαραίτητα ύλικά.
Στήν περίπτωση πού τά μέτρα πού άναφέραμε πιδ πάνω δέν 
έπαρκουν, είμαστε Υποχρεωμένοι ν’Αποτανθοϋμε σέ Αναγνωρι
σμένες κλινικές» Κι έδώ χρειάζεται συχνά νά κάνουμε χρή
ση των δπλων γιδ νδ Υποχρεώσουμε τούς γιατρούς νδ νοσηλεύ 
σουν τούς τραυματίες μας. 'Αν χρειαστεί ν*άποτανθοΰμε σέ 
τράπεζες αίματος, γιδ ν’αγοράσουμε αίμα ή πλάσμα, Απαγο
ρεύεται νά δίνουμε τίς σωστές μας διευθύνσεις, πολύ λι
γότερο τίς διευθύνσεις των τραυματισμένων, πού βρίσκονται 
κάτω άπ’τήν προστασία μας. 'Ακύμα Απαγορεύεται νδ γνωστο
ποιούνται οΐ διευθύνσεις μελών τής δργάνωσης, πού έχουν 
ήδη έκτεθή μέ τήν παράνομη δράση τους, στά νοσοκομεία καί 
Ιατρεία, δπου μεταφέρονται τραυματίες. Αδτά τά μέτρα Ασ
φάλειας είναι Απαραίτητα γιδ τήν Αποφυγή κάθε δυσάρεστης 
συνέπειας. Εξ άλλου τά σπίτια δπου μεταφέρονται οΐ τραυμ 
ματίες δέν πρέπει νά είναι γνωστά σέ κανένα έκτδς Από 
τούς έλδχιστους συντρόφους, πού έχουν άναλάβει τδ καθήκον 
της μεταφοράς καί τής περιποίησης. Σεντόνια, ματωμένοι 
επίδεσμοι, Ιατρικά έργαλεΓα και Αλλα μέσα, πού Αποδεικνΰ- 
ουν τήν παρουσία τραυματιών, Απομακρύνονται προσεκτικά 
Από τύν τύπο τής περίθαλψης.

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΑΡΤΗ ΠΟΛΗΣ

*0 Αντάρτης πύλης διατρέχει συνέχεια τύν κίνδυνο ν’Ανα - 
καλυφθη ή νά προδοθή. Πρέπει λοιπήν διαρκώς νά φυλάγεται. 
Τύ βασικότερο πρόβλημα γιδ τήν Ασφάλειά μας είναι νά έξ- 
ασφαλίσουμε τήν έγγΰηση, πώς κρυβόμαστε καί φυλαγόμαστε 
καλά καί πώς μπορούμε νά ¿μποδίσουμε τήν Αστυνομία νά 
φτάσει μέχρι τό μέρος δπου κατοικούμε ή δ ιτκνυχτε ρεύουμε. 
’Εννοείται πώς δ μεγαλύτερος κίνδυνος γιδ τόν Αντάρτη 
πόλης είναι ή διάβρωση τής δργάνωσης Απύ χαφιέδες, πού

δίνουν στήν Αστυνομία πληροφορίες. *0 χαφιές πού Ανακαλύ
πτεται μέσα στήν δργάνωσή μας πρέπει νά τιμωρείται μέ θά
νατο. Τό Ιδιο κι εκείνοι πού λειποτακτουν καί διηγούνται 
στήν αστυνομία, τύ κάθε τι πού ξέρουν γιδ μας. Έ ν α  καλό, 
σύστημα ασφάλειας βοηθεί τύν Αντάρτη στόν Αγώνα. Του στηρί 
ζει τό συναίσθημα πώς δ έχθρός δέν μπορεί νά διατηρεί Ανά- 
μεσά μας χαφιέδες καί πράκτορες καί πώς δέν είναι σέ θέση 
νά πάρει πληροφορίες γιδ μάς Ακόμα καί μέ τόν πιό έμμεσο 
τρόπο. Τδ σοβαρότερο μέτρο γιά νά έξασφαλιστεί αυτό είναι 
νά ελέγχονται προσεκτικά δλα τά Υποψήφια μέλη τής δργάνυ- 
σης. ’Ακόμα δέν είναι δυνατό νά έπιτρεπεί νά γνωρίζονται δ 
δλοι μέ δλους καί νά ξέρει δ καθένας τά πάντα. Κάθε σύν
τροφος μπορεί νά ξέρει τόσα μυστικά, δσα καί μόνο αύτά,πού 
του είναι Απαραίτητα γιά τή δουλειά του. Αδτός δ κανώνας 
είναι βασικής σημασίας γιά τό Αντάρτικο πόλης.
'ο Αγώνας μας ένάντια στόν εχθρό είναι ένας Αγώνας δύσκο
λος κι έπίπονος, γιατί είναι Α γ ώ ν α ς  τ α ξ ι κ ό ς .
*0 ταξικός Αγώνας είναι ζήτημα ζωή ή θανάτου, Αφοΰ ο! τά
ξεις είναι Ανταγωνιστικές μεταξύ τους.
"Ετσι δ έχθρός έπιδιώκει νά μάς ίξολοθρευσει, ζητάει Αδι
άκοπα νά μάς ανακαλύψει καί νά μάς συντρίψει,μιά πού τό 
μεγαλύτερα δπλο μας είναι ή Ικανότητά μας νά κρυβώμαστε 
καί νά τόν χτυπάμε αίφνιδιαστικά.
’Ιδιαίτερα έξοργιστικό είναι φυσικά, δταν δ Αντάρτης μόνος 
του Από Απροσεξία κι έλλειψη προφυλακτικών μέτρων, προδί- 
δεται ή Αποκαλύπτεται.
Σέ μιά τέτοια περίπτωση είναι Απαράδεκτο νά δίνει δ Αντάρ
της τή δική του ή δποιαδήποτε Αλλη παράνομη διεύθυνση στόν 
έχθρό καί γενικά νά μιλάει πολύ. Σημειώσεις στά πλαίσια 
τών έφημερίδων, ξεχασμένα έγγραφα, έπισκεπτήρια, γράμματα 
ή χαρτονομίσματα, είναι ίχνη πού ή Αστυνομία δέν περιφρο- 
νεί ποτέ. Οί Ατζέντες καί τά ήμερολόγια μέ διευθύνσεις, Α- 
ριθυούς τηλεφώνων κ.λ,π. πρέπει νά κτκαταργηθοΰν καί ανέν 
να χαρτί γραμμένο δέν πρέπει νά φυλάγεται· Κατάλογοι μέ 
¿νάματα ή ξευδώνυμα, βιογραφικά στοιχεία, σχεδιαγράμματα 
πόλεων, δρόμων, σχεδιαγράμματα τοποθεσιών, χάρτες κ.λ.π. 
δέν πρέπει έπίσης νά φυλάγονται. Τά ραντεβού Απαγορεύεται 
νά σημειώνονται* πρέπει ν'Απομνημονεύονται· *0 Αντάρτης 
πού δέν κρατά προσεκτικά αυτές τίς Αρχές πρέπει νά γίνεται 
Αντικείμενο κριτικής καί νά Υποχρεώνεται σέ διόρθωση. Σέ 
περίπτωση έπανάληψης#τέτοιων λαθών, ή συνεργασία μαζί του 
νά μπαίνει ¿πίσηυα σ ¿ρώτημα.



Τά μίτρα Ασφαλείας πού πέρνουμε καθημερινά Εξαρτώνται 
ιδιαίτερα Απ'τίς κινήσεις του Εχθρού. Πρέπει Επομένως 
νά είμαστε σέ θέση νά γνωρίζουμε αυτές τίς κινήσεις καί 
νά προσαρμοζάμαστε Ανάλογα. Γιά τό σκοπό αυτό Απαιτεί
ται Ενα δΰχτι καθημερινής πληροφόρησης, πού μας κρατά 
Ανήμερους γύρω Από ξαφνικές έκκαθαριστικές Επιχειρήσεις 
τής Αστυνομίας, σχετικά μέ μπλόκα,συλλήψεις πού έγιναν 
ή περιοχές, πού φρουρούνται κ.λ.π. Παράλληλα ή καθ
ημερινή Αρθρογραφία των έφημερίδων πρέπει νά γίνεται 
Αντικείμενο μελέτης κυρίως σ’δτι Αφορά τίς κινήσεις τής 
ΑστυνομΓ ας.
Πάνω Απ*δλα δμως,Ανώτατη αρχή γιά τήν Ασφάλεια του Αν - 
τάρτικου είναι νά μή παραδεχόμαστε καμμίά Απολύτως Α
μέλεια ή νωθρδτητα στήν έφαρμογή των κανώνων έπαγρύπ 
νησης. λύτοί οί κανώνες ισχύουν, δπως είπαμε καί στήν 
περίπτωση σύλληψης Ανταρτών. *0 Αντάρτης πόλης πού πι
άνεται δέν Επιτρέπεται νά Αποκαλΰψει στήν Αστυνομία τό 
παραμικρό, πού θά μπορούσε νά βλάψει τήν όργάνωση καί 
θά όδηγοΰσε στή σύλληψη κι Αλλων συντρόφων, τήν ανακά
λυψη παράνομων διευθύνσεων, τήν Απώλεια δπλων καί πυ - 
ρομαχικών κ.λ.π.

ΤΑ ΕΠΤΑ ΑΜΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΪ ΑΝΤΑΡΤΗ ΠΟΛΗΣ

’Ακόμα κι δταν δ Αντάρτης πόλης χρησιμοποιεί τήν Επα
ναστατική τεχνική μέ τή μεγαλύτερη Ακρίβεια κι Εκπλη
ρώνει προσεκτικά τούς κανωνες Ασφάλειας, δέν μπορεί ν* 
Απαλλαγή Από λάθη, ’Αλάνθαστος Αντάρτης δέν ύπάρτει. 
Αύτό λοιπόν πού πρέπει νά κάνει είναι νά προσπαθεί συ
νεχώς νά περιορίζει τό χώρο των πιθανών λαθών* γιατί 
τό τέλειο είναι Αδύνατο νά τό φτάσει κανείς. "Ενας τρό
πος, γιά νά περιορίσουμε τά λάθη μας, είναι νά ξέρουμε 
καί νά καταπολεμούμε τά Επτά Αμαρτήματα του Αντάρτη.
Τό πρώτο Απ’αύτά είναι ή Α π ε ι ρ ί α .  *0 Απειρος π ι
σ τ έ  ύ ε ι, πώς δ Εχθρός είναι ήλίθιος, πώς οΐ Επανα
στατικές Επιχειρήσεις είναι κάτι τό πολύ εύκολο καί Α
πλό κι δπου πάει Αφήνει πίσω του ίχνη καί στοιχεία μέ 
καταστρεπτικές συνέπειες. "Αλλοτε υπερτιμά τίς δυνάμεις 
του ΕχθροΓ*. Κι Αν παρασειρθή Απ’αύτή τήν Εντύπωση, εύ
κολα τρομοκρατείται, πέφτει στήν Αστάθεια κι Αβεβαιό - 
τητα καί χάνει τήν πρωτοβουλία του.

Τό δεύτερο αμάρτημα είναι ή κ α ύ χ η σ η .  *0 καυχησιά
ρης διηγείται συνέχεια, γιά τίς Επιτυχίες του στίς Επι
χειρήσεις καί τίς υαλπίζει στίς τέσσαρες διευθύνσεις τού 
όρ ίζοντα.
Τό τρίτο είναι ή Ε π ι π ο λ α ι ό τ η τ α .  *0 Αντάρτης, 
πού πήρανε τά μυαλά του αέρα, προσπαθεί νά λύσει τά προ
βλήματα τής Επανάστασης, μέ τό νά όργανώνει στήν πόλη έπι 
χειρήσεις, χωρίς νά σκέπτεται παράλληλα τό ξεκίνημα καί 
τήν Επιβίωση τού αντάρτικου -στήν ύπαιθρο. Τυφλωμένος Από 
πρόσκαιρες Επιτυχίες, όργανώνει Επιχειρήσεις, πυύ τίς θε
ωρεί Ατοφασιστ.κές, βάζοντας σέ κίνηση δλες τίς δυνάμεις 
καί τά μέσα τής δργάνωσης. Κι Ακριβώς επειδή ή πόλη ει - 
ναι Ενας χώρος, πού εύκολα μπλοκάρεται στρατηγικά άπ’τόν 
Εχθρό, διατρέχουμε τόν κίνδυνο νά χτυπηθούμε καίρια Απ’ 
αυτόν καί νά διαλυθούμε, τή στιγμή πού τό Αντάρτικο στήν 
ύπαιθρο είναι Ακόμα Ανοργάνωτο, ή βρίσκεται σέ κατάσταση, 
πού δέν τού επιτρέπει νά δώσει τό τελικό νικηφόρο χτύπημα 
Τό τέταρτο Αμάρτημα τού Αντάρτη πόλης είναι νά ύ π ε ρ - 
τ ι μ ά  τ ί ς  δ υ ν ά μ ε ι ς  τ ο υ  καίνά όργανώνει 
Επιχειρήσεις, χωρίς νά μπορεί νά καλύψει καί τίς προ’ύπο 
θέσεις, πού Απαιτούνται γι’αύτές, Από έλλειψη λ.χ. τεχνι
κής προετοιμασίας.
Πέμπτο Αμάρτημα ή β ι α σ ύ ν η .  *0 Αντάρτης, πού κατέ - 
χεται Από βιασύνη χάνει τήν ύπομονή καί τά νεύρα του, δέν 
μπορεί νά περιμένει, ρίχνεται Αρμητικά στήν Επιχείρηση κι 
Αναγκαστικά οέχεται Απροσδόκητα χτυπήματα.
"Βκτο Αμάρτημα είναι ή ά π ε ρ ι σ κ ε ψ  ί^α, νά Επιτίθε
ται στόν Εχθρό δχΐ αιφνιδιαστικά, Αλλά Αφού πρώτα τόν Ε
ρεθίσει καί τόν προετοιμάσει.
Τέλος τό Εβδομο Αμάρτημα είναι ή ά μ έ λ ε ι α .  *Η Εγκα- 
τάληψη δηλαδή τής Εκβασης τών Επιχειρήσεων στήν τύχη, χω
ρίς σχέδιο καί προηγούμενη προετοιμασία.

Η ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ

Διαρκής φροντίδα τού Αντάρτη πόλης είναι νά ταυτίζεται 
μέ τήν υπόθεση τού Λαού καί νά κερδίζει τήν Εμπιστοσύνη 
καί τήν δποστήριξή' του. Πρέπει νά δείχνει καθαρά μέ τήν 
κριτική καί τήν τακτική του, πώς πολέμα τήν διεφθαρμένη 
κυβέρνηση καί στέκεται στό πλευρό τού Λαού. *Η κυβέρνηση, 
γιά παράδειγμα,καταπιέζει οικονομικά τίς μάζες καί ζήτα 
διαρκώς καί νέους φόρους. *0 Αντάρτης όφείλει νά Επιτί



θεται στό σύστημα φορολογίας καί νά παραλύει τή δοάσπ των 
φορατζήδων, ρίχνοντας σ αυτόν τόν αγώνα δσο μπορεΓ περισ
σότερες δυνάμεις. ’Αλλά δ άντάρτης δέν στρέφεται μόνο έ - 
νάντια στούς φόρους. *Εξ ίσου καταπολέμα καί τίς αυξήσεις 
τών τιμών καί γενικά του κόστους ζωής κι δργανώνει έπιθέ- 
σεις ενάντια στους ύπεΰθυνους, Απ'τά δργανα τής κυβέρνησης 
μόχρι τους ντόπιους καί ξένους έμπόρους καί μεγαλοϊδιοκτή- 
τες. *Η έπαναστατική βία λοιπόν, πρέπει νά στρέφεται ένάν- 
τια σ δλους εκείνους, πού μέ τούς απεριόριστους φόρους, τά 
αερονιάματα πείνας, τίς αυξήσεις τιμών καί ένοικίων, κερδί
ζουν τεράστια ποσά σέ βάρος του Λαού.
Τά ξένα μονοπώλια, οΐ βορειοαμερικάνικες αί έταιρίες, πού 
κατέχουν στή χώρα μας τό μονοπώλιο κατασκευής ,καί πώλησης 
καταναλωτικών είδών, πρέπει νά αποτελούν συνεχώς Αντικείμενι 
νο επίθεσης του αντάρτικου πόλης. *Η αντίσταση του αντάρτι
κου πόλης καί ή θέση πού πέρνει διαρκώς άπένατι στά προβλή 
ματα καί τά συμφέροντα του Λαού, είναι δ καλύτερος τρόπος 
γιά νά κερδιθή ή συμπάθεια καί ή βοήθεια των πλατειών μα - 
ζών. 'Επαναλαμβάνουμε: Ε Ϊ ν α ι δ κ α λ ΰ τ ε ρ ο ς  τρό
πος γιά νά κερδίσουμε τήν συμπάθεια του Λαού. Κι Απ*τή στιγ
μή, πού ένα σεβαστό κομμάτι του Λαού Αρχίσει νά πέρνει μέροο 
ρος ένεργά στίς έκδηλώσεις μας, ή έπιτυχία του Αγώνα είναι 
έξασφαλισμένη.
Στήν κυβέρνηση δέν μένει άλλη έκλογή, παρά νά δυναμώνει συν 
συνεχώς τά καταπιεστικά της μέτρα. ’Αστυνομικές έκκαθαρίσεκ 
σεις, έρευνες στά σπίτια, συλλήψεις δπόπτων καί μή, διακοπέ 
πές τής κυκλοφορίας στούς δρόμους γιά έρευνα, δλα αυτά κά
νουν τή ζωή στήν πόλη Αβάσταχτη.
*Η στρατιωτική δικτατορία Αρχίζει μιά μαζική πολιτική κατα
δίωξη. Τά πολιτικά έγκλήματα καί ή τρομοκρατία γίνονται πιά 
ρουτίνα. Παρ'δλα αυτά ή Αστυνομία Αποτυχαίνει συνέχεια. 
Κινητοποιούνται λοιπόν κι αναλαμβάνουν τό έργο τής Αστυνο
μίας οΐ δυνάμεις του στρατού, του ναυτικού τής Αεροπορίας.
Κι δμως δέν κατορθώνουν νά βρούν Γχνη, νά σταματήσουν τίς 
έπιχειρήσεις τού Αντάρτικου πόλης ή νά τσακίσουν τήν έπα - 
ναστατική δργάνωση. Κι αυτό γιατί τό Αντάρτικο είναι δργα- 
νωμένο σέ μικρές ευκίνητες δμάδες. πού κινούνται διαρκώς 
καί ανάβουν παντού τήν φωτιά τής επανάστασης.
*0 Λαός ΑρνεΓται νά συνεργαστεί μέ τίς#Αρχές καί καλλιερ
γείται μέσα του ένα αίσθημα οργής, γιά τήν Αδικία καί τήν 
Ανικανότητα τής κυβέρνησης, ποΰ δέν μπορεΓ νά ξεπεράσει τίς 
δυσκολίες μ'άλλα μέσα παρά μόνο μέ τήν φυσική έξολόθρευση

τών Αντιπάλων της.
*Η πολιτική κατάσταση τής χώρας μετατρέτεται σέ στατιωτι- 
κή, δηλαδή οί Αξιωματικοί χαρακτηρίζονται δλο καί σάν ο! 
πιό ύπεΰθυνοι, γιά τίς άποτυχίε , καί^τή χρήση βίας, ένώ 
ταυτόχρονα ή οικονομική εξαθλίωση του Λαού πέρνει κατα - 
στρεπτικές διαστάσεις.
Σ'αύτό τό σημείο εξέλιξης εμφανίζονται οί λεγόμενοι 
τριοπαθεΓς, που δπάρχουν τίντα στήν δρχουσα τάξη καί οί 
δεξιοί δππορτουνιστές, πού ζητούν τόν ειρηνικό Αγώνα... 
Βλέπουν τή τούς στρατιωτικούς καί τή δικτατορία νά πηγαί
νουν κατά γκρεμού καί φοβούνται τίς συνέπειες τού έπανα- 
στατικοΰ πολέμου, πού έχ'ει δυναμώσει. Πίσω Απ τά παρασκή
νια Αρχίζουν τίς μηχανορραφίες καί παρακαλούς τούς δή - 
μιους, γιά εκλογές, γιά " εκδημοκρατισμό", γιά συνταγμα
τικές μεταρυθμίσεις κ.ιί Αλλα δμοια, ποΰ θά ξεγελάσουν 
τό Λαό καί θά βάλουν φρένο στόν επαναστατικό πόλεμο στήν 
πόλη καί τήν ύπαιθρο.
"Ομως δ Λαός έχει στρέψει τό βλέμμα του πιά στους έπανα - 
στάτες καί ξέρει πώς θά είναι φάρσα νά πάρει μέρος σε 
"έκλογές", ποΰ σάν μόνο σκοπό θά έχουν νά έγγυηθούν τήν 
πάρα πέρα ζωή τής φασιστικής χούντας καί νά έπισημοποιή- 
σουν τά έγκλήματά της.
Μέ Ανοιχτή επίθεση ένάντια στήν έκλογική φάρσα καί τήν 
λεγάμενη "πολιτική λύση", πού Αρέσει τόσο πολύ στούς δπ- 
πορτουνιστές, δ Αντάρτης περνάει σέ μιά φάση δυναμικότε
ρης καί επιθετικότερης δράσης κι δργανώνει Αδιάκοπα σαμ- 
ποτάζ, τρομοκρατίες, άταλλοτριώσεις, έπιδρομές, Απαγωγές, 
έκτελέσεις κ.λ.π. Αυτό τσακίζει κάθε προσπάθεια παραπλά- 
νησης τών μαζών μέ τήν "λύση" τής βουλής καί τήν έπανα- 
φορά τών κομμάτων, πράγμα μέ τό δποΓο συμφωνεί καί ή λε
γάμενη Αντιπολίτευση, μιά πού κι αυτό τό κοινοβούλιο καί 
τά κόμματα μόνο στά πλαίσια τού συστήματος,_μέ τήν συγ
κατάθεση τής στρατιωτικής δικτατορίας καί τών ΗΠΑ, έχουν 
τό δικαίωμα νά λειτουργούν, συνθέτοντας έτσι ένα συνωθή- 
λευμα Από μαριονέττες καί πιστά μαντρόσκυλα.
Γιά νά κερδίσει τό Ααό δ άντάρτης πρέπει ν'Αγωνίζεται έ
χοντας σά μόνο σκοπό τήν ύποστήριξη τών λαίκών συμφερόν
των καί τή δημιουργία δλο καί πιό δύσκολων συνθηκών, γιά 
τόν κυβέρνηση.
Αυτό τό κυβερνητικό Αδιέξοδο δίνει τήν ευκαιρία στούς έ- 
παναστάτες νά δργανώσουν καί νά δυναμώσουν τό Αντάρτικο



στόν Υπαιθρο, ενώ γίνεται δλο καί πιό δύσκολος δ κυβερ
νητικός έλεγχος πάνω στό αντάρτικο πόλης. *0 Αντάρτης 
διαλέγει κι έκτελεΓ τίς επιχειρήσεις έκείνες, πού έξυπη- 
ρετούν τά συμφέροντα του Λαού καί τόν κερδίζει σιγά-σιγά 
υτόν Αγώνα ενάντια στη στρατιωτική δικτατορία, γιά τήν 
απελευθέρωση τής χώρας Απ'τόν βορειοαμερικάνικο ιμπερια
λισμό.
Ξεκινώντας τδ αντάρτικο άπδ την πόλη καί κερδίζοντας έκεί 
τίς μάζες, βάζουμε ήδη τά θεμέλια του χτισίματος του αν
τάρτικου στήν ύπαιθρο, τό προετοιμάζουμε δργανωτικά, ¿νώ 
στίς πόλεις ή Αντίσταση προχωρεί.

ΤΟ ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ ΠΟΛΗΣ -ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΕΙΙΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

*Η επανάσταση είναι μιά κοινωνική διαδικασία, που έξαρτα- 
ται απ’τους Ανθρώπους, τά δπλα καί τά δλικά. "Οπλα καί 
υλικά ύπάρχουν Αφθονα στή χώρα μας καί μπορούν ν'άποκτη- 
θούν* χρειάζονται δμως πάνω άπ’δλα οί Ανθρωποι. Χωρίς αυ
τούς δέν έχουν κανένα νόημα τά τεχνικά μέσα. Οι Ανθρωποι 
πρέπει, Απ'τήν πλευρά τους, νά καλύπτουν τουλάχιστον δυό 
βασικές προϋποθέσεις*.
α) Νά διαθέτουν έπαναστατικά πολιτικά κίνητρα, 
β ) Νά κατέχουν τΙς απαραίτητες τεχνικές έπαναστατικές 

γνώσεις.
'Ανθρώπους μ'έπαναστατικά πολιτικά κίνητρα βρίσκουμε παν
τού στή χώρα μας, μέσα στίς τεράστι.ες στρατιές τών έχθρών 
τής δικτατορίας καί του βορειοαμερικάνικου ιμπεριαλισμού. 
Σχεδόν καθημερινά κατατάσσονται καί νέοι στό Αντάρτικο 
πόλης κι αυτός είναι κι δ λογος, πού ή αντίδραση έπαψε 
πιά ν’άναγγέλει κάθε μέρα τήν διάλυση του Αντάρτικου, γιά 
νά μήν είναι τήν έπομένη υποχρεωμένη νά παραδεχτεί πώς 
πρέπει νά τό πολεμήσει...
θί πιό γυμνασμένοι καί πεπειραμένοι Αντρες, πού πέρνουν 
μέρος ταυτόχρονα στό Αντάρτικο στήν πόλη καί στήν Υπαι- 
θρο, Αποτελούν τή σπονδυλική στήλη του έπαναστατικού πο
λέμου, τήν ψυχή τής βραζιλιανής έπανάστασης. 'Απ'αυτούς 
σχηματίζεται δ πυρήνας του επαναστατικού λαϊκού Απαλευ- 
θερωτικού στρατού, πού θά ξεπηδήσει μέσα Απ'τό αντάρτι
κο.
Πρόκειται γιά ένα πυρήνα, δπου δ έ ν  έ χ ο υ ν  κ α μ -  
μ ι ά  Α π ο λ ύ τ ω ς θ έ σ η ο ί  γραφειοκράτες κι δπ -

πορτουνιστές τών κομματικών μηχανισμών, οί φαφλατάδες κι 
οι καλαμαράδες, πού κάνουν έπαναστάσεις στά χαρτιά. Α& - 
τός δ πυρήνας άποτελεΓται Από Αγωνιστές. 'Από Ανδρες καί 
γυναίκες, πού Από τήν πρώτη στιγμή είναι Αποφασισμένοι 
κι έτοιμοι γιά δλα, πού πέρνουν μέρος π ρ ο σ ω π  ι χ ά  
στίς έπαναστατικές. επιχειρήσεις, πού δέν ταλαντεύονται καί 
δέν φλυαρούν στό κενό. Πρόκειται γιά ένα έκπαιδευμένο καί 
πειθαρχημένο πυρήνα, πού διαθέτει τήν ικανότητα τής στρα
τηγικής καί τακτικής έποατείας του αγώνα, βασισμένη πάνω 
στή μαρξιστική έπιστημονική θεωρία τή θεωρία του Λένιν, 
του Κάστρο καί τού Τσέ Γκεβάρα καί προσαρμοσμένη στίς συγ
κεκριμένες συνθήκες τής βραζιλιανής αντικειμενικής πραγ - 
ματικότητας. Αυτός δ πυρήνας καθοδηγεί τήν Αντίσταση στό 
επίπεδο τού αντάρτικου.'Απ'αύτόν θά ζεπηδήσουν εκείνοι οί 
πολιτικά καί στρατιωτικά εκπαιδευμένοι Αντρες καί γυναΐ - 
κες-πού ήδη Από τώρα Αποτελούν μιά Αδιάσπαστη ένότητα- καί 
πού θά άναλάβουν στό μέλλον τό καθήκον, μετά τή νίκη τής 
έπανάστασης, νά καθοδηγήσουν τό Λαό στό χτίσιμο τής νέας 
βραζιλιανής κοινωνίας.
'Ανάμεσα ατούς Αντρες καί τίς γυναίκες, πού διαλέγονται 
σήμερα Απ’τό αντάρτικο πόλης, υπάρχουν εργάτες, πρώην Α
γρότες πού κατεβαίνουν στήν πόλη νά βρούν δουλειά (καμπε- 
σίνος) καί πού γυρίζουν αργότερα στά χωριά τους πολιτικά 
καί τεχνικά προετοιμασνένοι, δπάρχουν φοιτητές, διανοού
μενοι κι (ερωμένοι. Αύτό είναι τό έμψυχο Υλικό, μέ τό δ- 
ποΐο, ξεκινώντας άπ’τό Αντάρτικο πόλης, θά κτιστεί ή έν
οπλη έπαναστατική συμμαχία τών έργατών-Αγροτών-διανουμέ- 
νων κι Ιερωμένων
Ο ί έ ρ γ ά τ ε ς  κατέχουν τίς Απαραίτητες γνώσεις γύρω 
άπ'τόν βιομηχανικό τομέα κι είναι γι’αυτό οί καλύτερα έν- 
δεδειγμένοι γιά τό Αντάρτικο πόλης. *0 έργάτης- Αντάρτης 
πόλης πέρνει μέρος στόν Αγώνα κατασκευάζοντας δπλα, προε
τοιμάζει κι έκτελεΓ σαμποτάζ καί δυναμιτιστικές έπιχειρή- 
σεις. Συμβάλλει μέ τήν προσωπική συμμετοχή του σ' δλων 
των ειδών τίς^ένοπλες έπιχειρήσεις κι ιδιαίτερα στήν δρ- 
γάνωση Απεργιών καί διακοπών έργασίας, μέ χρήση βίας καί 
πρός τό συμφέρον των μαζών, στά έργοστάσια, στά έργα Υπο
δομής καί τά έργαστήρια.



Οι " χ ω ρ ι κ ο ί "  διαθέτουν μιά θαυμαστή διαίσθηση στήν 
αναγνώριση του χώρου, πονηριά στήν καταπολέμηση του εχ
θρού, σύστημα καί τρόπο συμπεριφοράς κατάλληλο γιά νά συν
εννοούνται μέ τίς απογοητευμένες μάζες των περιχώρων. *0 
"χωρικός" αντάρτης πέρνει ήδη μέρος στόν αγώνα μας κι άπο- 
τελει τόν άξονα σύνδεσης μέ τό αντάρτικο στήν ύπαιθρο.
Αυτός βρίσκει τά κρησφύγετα, γιά δπλα, πολεμοφόδια κι αν
θρώπους, αυτός οργανώνει τήν συγκέντρωση καί μεταφορά στήν 
πόλη δημητριακών γιά τίς ανάγκες του αντάρτικου πόλης, δια
λέγει τούς χώρους γιά τό θρέψιμο των ζώων καί τήν προετοι
μασία του ιππικού, τέλος αυτός έφοδιάζει τούς αντάρτες, 
που πρέπει νά κινηθούν στήν ύπαιθρο, μέ πεπειραμένους οδη
γούς κι οργανώνει τό σύστημα πληροφορίας στήν ύπαιθρο.
Οί φ ο ι τ η τ έ ς  φέρνουν ήδη μαζί τους αρκετή πολιτική 
δύναμη καί σκληρότητα ίκανή νά καταστρέψει πολλά ταμπού. 
"Οταν μπαίνουν στό αντάρτικο πόλης, πράγμα πού τώρα τελευ
ταία πήρε σοβαρές διαστάσεις, δείχνουν ένα ξεχωριστό ταλέν
το στήν άσκηση τής έπαναστατικής βίας καί φτάνουν συνήθως 
ένα υψηλό πολιτικο-στρατιωτικό επίπεδο γνώσεων. 01 φοιτη
τές έχουν στή διάθεσή τους αρκετό έλεύθερο χρόνο, γιατί ή 
δικτατορία είτε τούς κρατα γιά καιρό μακρυά άπ'τίς σχολές 
είτε καί τούς διώχνει τελείως, κι αυτό τό χρόνο μπορούν 
νά τόν διαθέσουν στήν ύπηρεσία τής επανάστασης.
Οί δ ι α ν ο ο ύ μ ε ν ο ι  αποτελούν τόν ακρογωνιαίο λίθο 
τής αντίστασης ένάντια στήν αυθαιρεσία, στήν κοινωνική α
δικία καί τίς απάνθρωπες κοινωνικές διαφορές πού χαρακτη
ρίζουν τό σύστημα τής στρατιωτικής δικτατορίας. Πλουτίζουν 
τήν επανάσταση διαρκώς μέ νέα δρμή καί διαθέτουν τεράστιες 
δυνατότητες επαφών καί επιρροής στό Λαό. ‘Οδιανοούμενος ή 
καλλιτέχνης αντάρτης πόλης άποτελεί ένα νέο στοιχείο έμ- 
πλουτισμού του έπαναστατικύ πολέμου στή Βραζιλία.
Οι Ι ε ρ ω μ έ ν ο ι  τέλος διάφορου βαθμού καί δόγματος 
αποτελούν ένα τομέα μέ μεγάλες δυνατότητες έπαφής στό Λαό 
Ιδιαίτερα ανάμεσα στούς έργάτες, αγρότες καί γυναίκες.
*0 Ιερωμένος αντάρτης αποτελεί δραστήριο μέλος του βραζι
λιανού έπαναστατικού κινήματος καί κατέχει ένα ισχυρό ό
πλο στόν αγώνα ενάντια στή δύναμη τών στρατιωτικών καί τού 
ιμπεριαλισμού.

Η^συμμετοχή των γυναικών τής Βραζιλίας στόν επαναστατικό 
αγώνα κι ιδιαίτερα ή συμμετοχή τους στό αντάρτικο πόλης, 
διακρίνεται από αδάμαστη θέληση κι επιμονή. Δένείναι τυ- 
Ϋα »°,τό(γεγονός, πώς πολυάριθμες γυναίκες καταζητούνται 
απ την αστυνομία ή βρίσκονται φυλακισμένες στά μπουτροΰ- 
μιο τπς ασφάλειας, γιά συμμετοχή τους σ ’έπιχειρήσεις έ- 
νάντια σέ τράπεζες, στρατώνες κ·.λ.π.
Τό αντάρτικο πόλης είναι ένα σχολείο διαλογής, πού προετοι 
μάζει γιά τόν αγώνα άντρες καί ν^ο^κες. Τ$σ0 0{ 5νΧρες> 
όσο κι οί γυναίκες πρέπει νά δείχνουν τήν ίδια ύπ- 
ευθυνότητα καί νά επιδιώκουν τό ίδιο επίπεδο άποτελεσματι- 
κότητας. Νά μοιράζονται τούς κινδύνους φροντίζοντας γιά 
τίν εφοδιασμό τού άντόρτικου, παίζοντας τ6  βασικό κι αναγ
καίο ρόλο του ταχυδρόμου, του όδηγοΰ αυτοκινήτου κ.λ.π., 
συγκεντρώνοντας μυστικός πληροφορίες, διενεργώντας προπα- 
γίνδα και φέρνοντας μέρος ενεργό ατό πολιτικό καί τεχνικό 
μαθήματα.

Ιούνης 1969 Κάρλος Μαριγκελλα



Π Ρ Ο  Ε Τ Ο  Λ Α Ο  
Τ Η Σ  Β Ρ Α Ζ Ι Λ Ι Α Σ

’Απόσπασμα άπό τό διάγγελμα του Κάρλος Μαριγκέλλα,πού 
μεταδόθηκε άπό τό σταθμά τού εθνικού ιδρύματος ραδιοφω
νίας της Βραζιλίας στ<5 Σάο ΙΙάολο, κατά τή διάρκεια κατά
ληψης τού σταθμού άπ'τίς ένοπλες έπαναστατικές δυνάμεις.

Σάν οπαδοί τού επαναστατικού πολέμου, αφιερώσαμε σ'αύτόν 
δλες μας τίς δυνάμεις. ‘Η αστυνομία μας χαρακτηρίζει σάν 
έγκληματίες καί ληστές. ’Εμείς διιως είμαστε επαναστάτες, 
πού αγωνιζόμαστε μέ τά δπλα κατά της δικτατορίας καί τού 
βορειοαμερικάνικου ί μπεριαλισμού.
'0 σκοπός μας είναι:
1) Νά γκρεμίσουμε τήν στρατιωτική δικτατορία, νά καταρ - 

γήσουμε δλους τούς νόμους άπό τό 1964 καί μετά καί νά 
σχηματίσουμε μιά επαναστατική λαϊκή κυβέρνηση.

2) Νά πετάζουμε έζω άπό τή χώρα μας τους βορειοαμερικά - 
νους ιμπεριαλιστές καί νά κοινωνικοποιήσουμετίς εται
ρίες, τά άγαθά καί τά κτήματά τους καθώς καί τίς περι
ουσίες εκείνων, πού συνεργάζονται μαζί τους.

3) Νά κοινωνικοποιήσουμε τά κτήματα των μεγάλων γεωκτημ ό
νων, νά καταργήσουμε τή μεγάλη ιδιοκτησία, ν’άλλάζου- 
με καί διορθώσουμε τίς συνθήκες ζωής των εργατών, των 
άνροτοεργατών, των άγροτών καί των μεσαίων στρωμάτων 
καί νά καταργήσουμε μιά γιά πάντα τήν άνύψωση των φό
ρων, των τιμών, των ενοικίων.

4) Νά καταργήσουμε τή λογοκρισία καί νά εισάγουμε τήν ε
λεύθερη κριτική, τήν ελευθερία τού Τύπου καί τό δικαί
ωμα όργάνωσης.

5) Νά ¿λευθερώσουμετή Βραζιλία άπ’τήν κατάσταση δορυφόρου 
τής έζωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ, νά τήν καταστήσουμε 
σέ παγκόσμιο επίπεδο άνεζάρτητη καί νά άποκαταστήσουμε 
τίς σχέσεις μας μέ τήν Κούβα καί τ’άλλα σοσιαλιστικά 
κράτη.


