
EÎvew ύχοχράωση τού κάθε άγωνιστΗ νά τηρεί τούς «avives τ$ς προφύλαξης, 
άπως καί Tifv πολιτικά γραμμή τής ¿ργάνωσης.

1* 'Y τάχράωσά a ου είναι vd κρατδς μβστικάς τίς ένάργειες καί τίς συζητήσεις TÎis ¿ργάνωσης χωρίς vd άναχοινώνεις τοτά σά xavdva τά μυστικά της. Μά τά σκάφη 

uni μάν© πώς oí. άνθρωποι μιλούν στάν ύπνο τους, είναι Αρκετά νά διαψύγει Iva 

μυστικά χού θά μπορούσε vd Αδηγάσει στάν άποχάλυφη προσώπων καί πραγμάτων. 
’Ασψαλδς οί φίλοι σου πού τούς έχεις έμπιστοσύνη, είναι άξιοι έμπιστοσύνης, 

άλλα γιατί vd περιμένεις Απά αυτούς vd χρατάσουν Ινβ μυστικά Aid άλλους φίλους 
τους άν έσύ è ίδιος δάν μπορέσεις vd τά χοατάσεις γιά τάν ¿αυτά σου. Φλυαρώντας 

γιά τίς δουλειάς τάς Αργάν**ϊης|ΙνΙ\Ι$ίΙ?*τ8$αψίλων καί συναγνωιστδν σου καί 

¿ναντίον τί|ς Αντίστασης. "Αν κάθε μέλος TÎJc δργάνωσης δάν φλυαρεί, Αλλά χρατβ 
μυστικά τίς δουλειάς της, τάτε καί σά περίπτωση είσχωράσεως χαψιάδων ά πρακτόρων 

τής χοάντας δάν θά μιοράσουν vd μάθουν χολλά ιράγματα καρά μονάχα τίς δουλειάς 
ιοά θ'Αναλάβουν.

2. Δάν ιράιει να'ξέρεις γιά τάν Αργάνωση χερισσάτερα άχ'δτι Απαιτεί η δουλειά 

χού έσύ h ίδιος κάνεις. Ηά μάν χάνεις χοτά έρωτάσεις χράς άλλους συναγωνιστάς 

γιά τάν σύνθεση τδν διαψάρων έχιτροχδν καί Αρμοβιοτάτων. Νά μάν χάνεις ¿ρωτήσεις 

γιά τά χού φυλάγεται τά Αντιστασιχαά ά τά χβλιτικά υλικά τάς Αργάνωσης. Τέτοιου 

είδους έρωτάσεις δάν είναι Αχλδς ¿χδάλωση χεριάργειας αλλά ΕΓΚΛΗΜΑ. Καί είναι 

έγκλημα γιατί δσο χερισσάτεροι άνθρωποι τά ξέρουν αύτά τάσο δυσκολότερο γίνεται, 

σά περίπτωση συλλάφεων, κατασχέσεων, Ανακρίσεων, νά έξαχριβωθούν οί αιτίες καί 

νά βρεθεί A χαψιάς. Μά τάν χεριάργειά σου καί τίς ¿ρωτήσεις σου χροχαλείς 

ΰχοφίες γιά τά χράσωχά σου καί διευκολύνεις τά χαψιάς νά κρύβεται.

3. Δάν χράχει ποτά νά μιλάς καί νά μάν έχιτράχεις σά κανάνα νά λάει περιττά 

πράγματα σά καμμιά περίπτωση. Γιά τάν χυράνα χού Ανήκεις δάν χράχει νά μιλάς 

ποτά σά χανάναν χαρά μονάχα σά άρμάδια χράσωχα χού ξέρεις πώς έχχροσωχοΟν τά 

ΠΛΚ. Μάνο καλά χειθαρχημάνο κίνημα μπορεί νάνοι ταυτάχρονα καλά 

συνωμοτικά θεμελιωμάνο, ζωντανά καί δραστάσιο, πού θά είναι σά θάη νά προστα

τεύσει τούς Αγωνιστές.

Φ. Ποτά μά κρατδς ¿χάνω σου ούτε στά σπίτι σου διευθύνσεις καί σημειώσεις χού 

ρςορούν νά χρησιμοποιηθούν εναντίον σου ά ¿ναντίον τδν φίλων σου. Ποτά νά μάν 
κρατάς διευθύνσεις σχιτιδν συναντάσεως, Αοοθηχδν, γραψείων κλχ. "Αν είσαι



ávaγχασμένβε vd γράφεμε ¿νάματα η δμευθάνσεμε» γράψτα Ιτσμ xod κανένας 

δλλος vd wdv μπορεί vd td δμαβάσεμ» ¿ηλαδιΐ χρυχτογραφμχά. Hif ξεχνδε Sy«S xds 

®έν όχάρχεμ τάχοτα xod vd μά μπορεί υ’άχοχρυτκογραρηθεϊ. Γμ αύτά τά σημεάωμα 

vá xé xdvcue ai μμχρά χαρτάκμ μέ μμ«ρά γράμματα. wad vd τά κρβτδε Ιτσμ xod δν 

<j¿ ftdaauv vd μχορβίε vd τά χαταστρέφεμε í? wad vd x6 χαταχμείε άχάμα. Kata- 

στρέβονταε τ<ί χαρτμά tod χρατδς Ιχεμε χμθανάτπτα wad ¿ Γδμος vd γλυτώσομε wad 
vd χροφυλάξκμς wad δλλουε ¿χ’τά σάλληφη.

5. Ηηγαάνονταε σέ pavtegoi δ συνβδράαση* χρέχεμ έντεχνα wad χροσεχτμχά vd 

έξβχρμ@άσεμε δν σέ χαραχολουθοΟν. Ερέχεμ vd (έρεμε δμωε 5τμ ή νευρμχάτητα, 
η ¿νεχμτάδεμα έξα*ρέ0<βση té vd βλέχεμε χάσω σου ατεχνα, rd vd συμχερμφέρεβαμ 
μυστηρμωδδε, συγχκντρώνεμ χάνω σου τι|ν χροσοχά ττ|ς άστυνομάαε wad φέρνει, td 

Εδυα λυχηρά Αποτελέσματα δκως wad h Ιλλεμφη έχαγράχνσηοε wad f| έχμχάλαμα 

συμχρρμφορά. m  jfaxv&s t<5j εϊναμ εύχολώτερ© vd έξακρμβι3σεμε Sv σέ ραραχολουθοΟν 

στά έρημα μέρη *ad στοάε δόεμους δρόμους. Είναμ 3μως εόχολώτερο vd ζεφάγεμς 
στοάς χολυσάχναστουε δράμουε» στάε άγορέε χλχ.*

6. "Οταν άναλάβεμε δούλεμά οέ tdXn τάν ¿toda δέν γνωρέζεμε χαλά, χρέχεμ vd 
έχμσημάνεμς καφενεία» έστματάρμα, καταστήματα» td ¿toda Ιχουν χερμσσάτερβ &tó 
μμά έξοδο. *8Στε όταν σέ χαραχολουθοΟν, vd χαρασάρεμε tdv χαψμέε σ ’Iva Αχ* 

αύτά τά μέρη γμά vd ξεφάνεμε As'τάν χάσω tdpta. 'Εχάσης Αλλος τράκοε δμαφυγάε 

εέναμ ¿ κμνηματοργράφος· "Οταν βμς δέν μπορείς vd ξεφάΥβμς γματά αύτάς *·δ«ί

tod σέ παρακολουθεί εϊναμ έξυπνος, τάτε χρέχβμ vd tdv χαρασάρεμε σ ’έρημμχά δράμο, 

vd τάν χτυχάσεμς αμφνμδμαστμχά wad σέ εύαάσθητο σημείο τοΟ σώματος wad vd οάγεμς 

Αμέσως > "Αλλος τρέχοε δμαφυγάε εϊναμ td τραίνο» td λεωφορείο, td ταξά. ’ΑφοΟ 

χροσχομείσαμ Tdv ΑδμApopo, tdv τελευταία στμγμά χηόδε σ ’Iva áxd xd uéaa 

avywouvtjvdas wad φεύγεμε* 'Αλλά χρέχεμ vd χατέδεμε στάν έχάμενο σταθμά íi Xdya 

τετράγωνα χμά κάτω. Γματ£ 8ν συνεχιΐσεεε td ταξάδμ υχάρχεμ χάνδυνοε vd εμδοχομ- 

έσεμε αντός xoXd σέ χαρακολουθβΟσε wad ν ’άυαλάβεμ δλλοε tifv «χβκ χαρβχβλοέθηση 

στάν ¿χάμενο σταθμά. Γμ αυτά δέν χρέχεμ vd τοάε δάσεμε χαμρά. Ποτέ vd μάν 

χρησμμοχομείε τd αύτοχένητά σου τά ¿χοίο βίναμ έχμσημασμένο &xd τάν άστυνομάα 

δταν χβε vd συναντάσεμε άνθράχβυε tod άνάχουν στάν Αργάνωση, Γοά vd δμαχμστά- 

σεμε 8ν σέ χαρακολουθοΟν, σταματδε σέ δμτράνα χροσχοβοέμενοε τάς χομτδε. Τάτε 

θλέχεμε »do« σου μέ τράχο.έ "Αν δίε άνθράχουε σταματημένβυε» άμέαωε vd σχεφθείε 

χώς Ινας δχ'αύτοάε σέ χαραχβλουθεί. *ΑροΟ χροχωράσεμε σταμβτίε wad χάλμ wad 
8ν δείε «αίομον άχ’αδτοάε xod έχεσέυβυε χροηγουνέννις τέτε χρέχεμ vd φυλάγεσαμ.

7. Εοτέ δέν χρέχεμ iva στέλεχος vd Ιρθεμ σέ συνάντηση μέ δνθρωχ© xod ύχοτέ- 
θεταμ Ate είναμ δμχάε μαε &λλά δέν «Εναστε σέγουρομ. Ηρέχεμ vd τάν συναντάσεμ
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δνθρωχος χού ξέρει. λιγώτερα «ρήγματα ώστε δν χρέχειται γιά χαγίδα νά μέν 

μάθουν χολλά. Δέν χρέχει σέ χαμμιά χερίχτωση νά χαιρετίσεις δ vd μιλέσεις 

οέ συναγωνιστέ σου στέ δρέμο, γιατί μχορεξ vd χαραχολουθεΐται χαί έτσι Μ  
μχεΕς καί σύ Αμέσως κάτω Αχ'τά μάτια τδν Αργάνων τοΟ εχθροί.

8. Στίς συγεχντρώσεις καί συζέτέσεις tod χάνεις μ ’δλλα μέλη τές Αργάνωσης 

σέ κλειστέ χδρο χρέχει χάντα τέ ραδιέφωνο vd είναι Ανοιχτέ. Αύτέ δυσκολεύει 

τέν ηχογράφηση τές συζέτησης. Ιϊρέχει tdvra vd έχεις ύχ’δψιν σου χώς δέβ ύχάρχει 

σίγουρο μέρος μά κανένα γιά ελεύθερες χαί Ανοιχτές συζητέσεις. "Οταν χρέχειται 

γυά Ανέματα θά έταν καλύτερο vd τά γράφεις , vd τέ θοΟν οι δλλοι καί vd τέ 

κάψεις αμέσως. Td αυτοκίνητά σου είναι έχίσης έχιχίνδυνο γιά έλεύθερες 

συζητέσεις. "Οταν μιλδς σ'Iva δωμάτιο tod ύχάρχει τηλέφωνο, τρέχει. ν Αφαιρέσεις 

rd κομμάτι τοΟ τηλεφώνου Αχ'τd μέρος tod μιλάμε. Δηλαδή vd ξεβιδώσεις rd 

στρογγυλέ κομμάτι τοΟ τηλεφώνου Αχέ Td μέρος tod μιλ9με καί vd Βάλεις τέ τηλέ

φωνο στέ θέη του. "Οταν χτυχέσει, τέ βιδώνεις χάλι καί μιλδς, ’Αφοϋ τελειώσεις, 

το ξεβιδώνεις χάλι. Κατ'αότέ τέν τρέχο τέ τηλέφωνο δέν Αχρηστεύεται Αλλά

δέν γίνεται δμως καί έχιχίνδυνο. Μέ rd μοντέρνα Αλεχτρονιχά μηχανήματα, A 

έχθράς μχορεί ν’Αχούσει τά tdvra στέ τηλεφωνικέ κέντρο. *Αχέμα χαί δταν είναι 

κλειστέ. *Εχίσης Iva Αλλο Αλεχτρονιχέ μηχάνημα tod χρρσιμοχοιεε Α έχθρές, 

μχορεΐ ν’Αχούσει τά tdvra μέσα σ ’Iva σχίτι Αχέ Αχέσταση χαί διαχοσίων μέτρων 

Αχέμα. Γι αυτέ χρέχει χάντα vd είσαι χροσεχτιχές στίς συζητέσεις σου.

9. "Οταν μάθεις χώς χιάσαν Iva Αχέ τούς Ανθρώτους μας, χρέχει Αμάαως vd 

χάψεις δ,τι χαρτιά Ιχεις στέ σχίτι σου. Γράμματα, κώδικες, χροχαγανδιστιχέ 

υλικέ χαί Ατιδέ*οτε δλλο μχορεί vd χρησιμοχοιηθεί σέ βάρος σου. "Αν Ιχεις 

χολεμιχά ύλιχέ χρέχει vd τέ κρύψεις σέ σίγουρο μέρος, Αλλά δν είναι εύκολο 

νά ξέρει χάχοιος Αχέ χρίν δστε δν σέ χιάσουν vd μέν χέει χαμένο. ‘Αχ’τέ 

στιγμέ χού θά μάθεις χώς χιάσαν τούς συναγωνιστές σου χρέχει Αμέσως ’/Αλλάξεις 

κατοικία, vd μάν χδς σέ μέρη χού σύχναζ ες τέ χαρελθέν μέ τούς φίλους σου.

Nd χεριμένεις vd χεράσει η μχέρα καί ΑφοΟ διαχιστώσεις χώς δέν έμαθαν τίχοτα 
γιά σένα, τέτε vd βτείς καί vd χροσχαθέσεις vd έρθεις σ’έεαφέ χαί χάλι μέ τούς 

Ανθρώχους σου. *Αλλά μετά Αχ'τέ σύλληψη συναγωνιστδν σου τά χροφυλακτικά μέτρα 

χρέχει vd είναι δραχέντεια. Γιατί b έχθρές μχορεξ vd ξέρει γιά σένα Αλλά 

χεριμένει vd έρθεις σ’έχαφέ μέ δλλους Αγωνιστές γιά τούς Αχοίους μχορεξ vd μέ 

ξέρει. *0 χκέ σίγουρος τρέχος γιά συζέτηση είναι Ιξω - χερίαχτος σέ έρωημιχέ 

μέρος χωρίς χολλούς διαβάτες. "Οχι δμως γιά χερισσέτερο Αχέ δύο δτομα.

10. Είοναι ύχοχρέωσέ τοΟ χάθε Αγωνιστέ vd Ασκεί τέ σδμα του καί vd Αντέχει 

στίς κακουχίες. ΙΙρέχει νά μάθεις vd ζεξς λυτέ ζωέ χωρίς χολλές Ανέσεις.



ϋρέχει νά μάθεις νά Αντέχεις στά σκληρά ζωά, στά ζέστη, στά χράο, στάν 
κείνα. Δέν χρέχει νά άφάσεις χοτέ τάν ¿αυτά σου νά Αχοχτάσει Αδυναμίες 

χοά θά βλάψουν τάν Αγωνιστικάτητά σου. *0 έχθράς μχορεί νά έχμκταλλευτεζ 

τίς Αδυναμίες σου γιά νά σέ καγιδεάσει. Παράδειγμα γυναζχες, χοτά, χαρτιά, 

ίκχάδρομος. Αυτές είναι χολυτέλεικς χοά δέν έχιτρέκονται σέ σένα χοά Ιθεσεες 

τάν καυτά σου σ’αύτάν τάν ύχέροχο αγώνα γιά τάν ελευθερία τοΟ λαοΟ μας.

"Αν οί συνθήκες σοΟ τά εχιτρέχουν, χρέχει νά χηγαίνεις στά γυμναστάρι© ν<1 
γυμνάζεσαι νά μάθεις καράτε, ά χυγμαχία γιά νά είσαι χάντοτε έτοιμος 

ν*Αντιμετωκάιεις τάν έχθρά ψυχολογικά χαί σωματικά. Πρέχει να'είσαι χάντα 

Ιτοιμος χαί νά σκοτώσεις Αχάμα Αν οί Ανάγκες τά έχιβάλουν. Πρέχει νά είσαι 

Ιτοιμος νά έξουδετερώσεις έν φυχρβ τάν χαψιές ά τάν χροδάτη τίίς όργάνωσης Ιστω 

Αν Κταν φίλος σου. Πρέχει νά μάθεις νά ζείς γιά τάν Αγώνα μονάχα χαί νά είσαι 

Ιτοιμος ψυχολογικά νά Αντιμετωχίσεις τάν έχθρά Αταν συλληφθΐς. "Οταν μκεί Ινα 

χανοάργιο μέλος στάν Αργάνωση χρέχει ν** τοΟ μάθεις δλους τοάς χανάνες 

χροστασίας χοά ξέρεις έσά.


