
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

I. Τά Αργανωτικά σχ?ίμα καί ή λειτουργία τές Αργάνωσης έοωτερικοΟ Ιχο η>
TÎTOIÆ μορφά χού
β) υά μειώνεται A κίνδυνος τές Ιξάρθρωσης τές Αργάνωσης σέ χερίχτωση 

σύλληψης ενάς μέλους
8) νά αχοέχεται i» ευκολία νά Αναχτυχθέ καί νά έξαχλωθέ A τουλάχιστον 

νά έκχροσνχηθέ σ’Αλα τά κοινωνικά στρώματα, 
γ) νά «βρέχεται h Ανάχτυξη χρωτοβουλίας στά **άση 
δ) νά βασίζεται κυρίως στίς δυνάμεις τοΟ εσωτερικού.

2. Κανάνες λειτουργίας rf|s Ιϊολιτικές Αργάνωσρς

») *H χολιτικά ’Οργάνωση (Η.Ο) τού ΕΑΚ Ιχει σχέμα Ακοκεντοωμένο. ’ΑχοτελεΕται 
Αχά Αμάδας κού δέν γνωρίζονται ©Are συνδέονται άμεσα μεταξύ τους» 
β) 'Η δασικά μονάς τές Π.Ο. είναι A χυράνας» A Αχοίυς Αχοτελείται ¿ t é  3-5 μέλη, 
γ) Οι κυρένες μέχρι καί 10 ΑτοτελβΟν τιΐν Αμάδα.
β) Τά μέλη τού χυράνα γνωρίζονται μεταξύ τους καί κατά καιρούς συνέρχονται

σέ μυστικές συγκεντρώσεις. Διοικούσα
ε) *Η ίδρυση καί έκοχτεία τές ομάδας γίνεται Αχέ τάνΙ’Εχιτροχά (Α.Ε.)» A 

Αχοία βχοτελεΐται Αχέ 3-5 μέλη.
στ) Κάδε μέλος τές Α.Ε. Ανλαμβάνει τάν Χρυσή καί Αχοχτεία ένάς 2ως δύο άλλων 
χυράνων. Γιά τά σκοχά αύτύ επιλέγει 2να χράοωχο τές Αχολύτου έμχιστοσύνης του 
χού κλήροι τούς ορούς γιά νά γένη μέλος καί μαζί έχιλέγουν τά ύχάλοιχα μέλη τοΟ 
χυράνα. Τά χράσωκ© αύτά θά είναι μελλοντικά A σύνδεσμος τού χυράνα μέ τάν À.E.
*0 σύνδεσμος τοΟ χυράνα δέν γνωρίζει άλλο μέλος τές Α.Ε. Ακτάς Αχέ αύτάν χού 
τύν Αργάνωσε. ’Εκτάς Αχέ τάν σύδνεσμο κανένα άλλο μέλος τού χυράνα δέν γνωρίζει 
μέλη τέ£ Α.Ε.
ζ) #Ενα μέλος τ*)£ Α.Ε. γίνεται A σύνδεσμος μέ τάν Αργάνωση έξωτερικού (ΟΕ). 
η) *Η Α.Ε. συνέρχεται σέ τακτικές μυστικές συνεδριάσεις καί (1) συγκεντρώνει 
τά χληροφοριαχά υλικά χού μεταγέρεται Αχά τούς χυρένες καί τά μεταβιβάζει στάν 
Ο.Ε. (2) κάνει Αχθλογισμά δουλειάς καί κριτικά χάνω στάν δράση μέ σκοχά νά 
βρεθούν καλύτεροι τράχοι δουλείας (3) ueταγέρει στούς χυρένες τά γραμμά τού 
ÎIAK καί Ολικά χού Χαδαίνει Αχά τάν ΟΕ (*») μελετδ τάν άχάχηση χού έχουν στά 
λαά et γενικές γραμμές τάς Αργάνωσης χού μεταγέρονται Αχά τάν Ο.Ε. Ιΐράς 
τούτο μελετά τίς Αχά+εις tSv χυράνων καί τίσηγείται σχετικά στάν Ο.Ε. 
θ) Κάθε μέλος τ?|ς Οργάνωσης Ιχει Αχοχρέωση νά χρατδ τάν Ιδιάτητά του Αχά 
Αχάλυτον εχεμύθεια (δλέχε έχίσπς κανάνβς χρογυλάξεως). Σέ χερίχτωση χού τού 
γίνει χράταση συμμετοχές στάν Αργάνωση Αχά άλλο μέλος χού δέν γνωρίζει τάν 
συμμέτοχά του, χρέχει νά Αρνηθεί χωρίς ν'Αχοκαλύφει τά γεγονάς Ατι είναι ωργανωμέ-
νος.


