
1« Πρδτο σου καθήκον είναι, νά κρατήσεις té στόμα σου κλειστά σχετικό μέ 
τήν Αχοστολή χοά άνέλαβες. Πρόν φάγεις γιά τήν 'Ελλάδα θά συναντηθείς 
μ'Ινα χρόσωχο χοά Ιχει ύρόσει ή Αργάνωση μέ τά ύχοίο θά χουβευτιάσεις τός 
λεχτομέρειες τής Αχοστολής σου. 'Εκτός AxÓ tδ χρόσωχο αύτο, σ£ κανόναν 
δλλον δέν χρέχει vd μιλήσεις γιά τήν δουλειά toó άνέλαβες νά κόνευε·
’ΑσφαλΒε οί βόλου σου χοά τοάς έχεις έμχιστοσάνη είναι, δξιοι έμχιστοσάνης 
&λλά γιατό νά χεριμένεις Αχό αύτοάς vd κρατήσουν ένα μυστικό Αχό δλλθυς 
φίλους τους δν έσά ο ίδιος δέν μχάρεσες vd τά κρατήσεις φιά τάν ¿αυτό σου.
Μιά χαροιμόα λέει:"λόγος Αχό χεόλη βγαίνει καό σέ χόλιους κατανταόνει."
Γιά τήν δική σου Ασφάλεια Αλλά καό γιά τήν Ασφάλεια των φόλων μας χοά θά Ιλθειε 
ai έχαφή στήν 'Ελλάδα χρέχει τόσο χροτοΟ φάγεις δσο καό δταν γυρίσεις, ν’Αχο- 
φάγεις κάθε συζήτηση σχετικά μέ αύτό τά θάμα μ ’Αχοιονδήχοτε δλλον έχτάε Αχά 
τάν δνθρωχο χοά Ιχει δράσει ή Αργάνωση.

2. Μερικοί* συναγωνιστές δταν γιά κράτη φορά Αναλαμβάνουν μιά Αχοστολή, 
φθάνονταε στήν 'Ελλάδα έχουν τά συναίσθημα τοΟ φόβου δτι δλη Α Ασφάλεια 
μά τοάε χαφιέδες της είναι χάσω Αχά χάθε τουε βήμα. 'Ο φάβοε δμως αύτάς 
τοΟ χρωτάρπ γρήγορα χάνεται. Είναι Αλήθεια δτι Α χοόντα Ιχει χαφιέδες 
καό χολλοάε μάλιστα. Γιά νά χαραχολουθήσει δμως τά έχατομμόρια τοάς 
τουρίστες χοά μχαόνουν στήν 'Ελλάδα θά χρειαζόταν χολλές χιλιάδες Αχά αύτοάς. 
"Αν Ακόμη συμβαίνει νά Ιχειε έχδηλάσει τά δημοκρατικά σου φρονήματα στά 
έξωτεριχό χοά ζείς μή νομίζεις δτι αύτοάς είναι λόγος νά σέ «χρ χαρακολουθοΟν 
στήν 'Ελλάδα. Στήν ίδια κατηγορία μαζί σου είναι χολλές χιλιάδες, ίσως τά 
90% τΟν 'Ελλήνων τοΟ έξωτερικοΟ. Καί ή χοάντα Αχά φόβο μή χάσει τάν 
τουρισμό δέν ενοχλεί "Ελληνες τουρίστες. Τά βέβαιον είναι δτι θά φθάσεις 
στήν 'Ελλάδα καό θά μείνεις έχεί χωρίς νά σ ’ένοχλήσει κανείς. "Αν δμως 
συμβεί τά Αντίθετο, δν δηλαδή κληθείς στήν ’ΑΣφάλεια γιά ¿ρωτήσεις ή δν 
καταλάβεις δτι σέ χαρακολουθοΟν, τότε ξέχασε τήν Αχοστολή σου.

3. Παρ'δλον δτι μέσα στήν 'Ελλάδα θά κυκλοφορήσεις έλεόθερα, χρέχει 
Αχαραιτήτως νά τηρήσεις τοάς βασιχοάς κανόνες χροφύλαξης. OÍ κανόνες αύτοό 
βασίζονται στήν Αχλή λογική. Χρησιμοχοόησε τά μυαλά σου.

(α) Αχάφευγε κάθε συζήτηση καί κάθε κριτική γιά τήν χολιτιχή κατάσταση 
στήν 'Ελλάδα μέ Αχοιονδήχοτε δλλον έχτάς Αχά τά συγκεκριμένο 
χράσωχο χοά θά χλησιάσεις γιά νά τάν Αργανάσεις.



σελ. 2

(0) Mjf χρατθς μαζί σου χαρτμά τΙ5ς όργάνωσης ά άλλο ύλμχό έχτός άν 
πρόχεοταμ γά τά χρησμμοπομιίσεμς ¿κείνη τόν στμγμό.

(γ) Μ4 χρησμμοπομάσεμς τό ταχυδρομείο ά τό τηλέφωνο γμά Αργανωτμχτΐ
δούλεμά. Τό ταχυδρομείο ελέγχεται καί τό τηλέφωνο παρακολουθείταμ. 
"Αν είσαμ αναγκασμένος νά τηλεφωνιίσης στόν φίλο ιοί θά Αργανάσεμς 
γμά νά χάνεμς τιΐν έπαφό μαζί του. μιΐν Αναφέρεμς οίτε λέξη γμά 
Αργάνωση. Περμορίσου στό νά κλείσεμς μμά συνάντηση μαζί του.

*f. *Η άποστολιί σου ε£ναμ vd δημμουργόσεμς πολμτμχό πυρήνα 8 πυρήνες τοΟ ΠΑΚ 
στόν τέλη η στίς πόλεμς τ?|ς ’Ελλάδας ποό θά έπμσχεφθείς. Τό πρόσωπο ποό θά 
έπμλόξεμς γμά νά δημμουργόσεμ πυρόνα θά πρέπεμ

α. Νά μάν ύπάρχεμ ή παραμμχρό Αμφμ0ολία γμά τά δημοκρατμκά του φρονήματα 
καί νά εΐναμ Αδεολογμχά τοποθετημένος στίς Αρχές τοΟ ΠΑΚ. 'Επεμδό 
πμθανάν νά λείπεμς μερμχά χράνμα Από τόν πατρόμα καί πμθανάν μερμχοί 
φίλομ σου νά Ιχουν Αλλάζεμ πολμτμχά προσανατολμσμά. φράντμσε προτοΟ 
Αναθέσεμς δούλεμά νά έξαχρμβώσεμς χαλά τόν πομάτητά του.

0. Νά εΐναμ μαχητμχάς χαί πράθυμος γμά Αγώνα. *0 Αγώνας γμά τόν
Απελευθέρωση τί̂ ς πατρίδας μας θόλεμ δούλεμά. Νά έμπνόεταμ κανείς 
Από δημοκρατμκά φρονήματα, νά 0λόπεμ Ατμ ή πατρίδα μας εΐναμ ύπό 
κάτοχό, αύτό μάνο δόν φθάνεμ. Πρέπεμ χαί νά θέλεμ νά δουλέψεμ 
γμά τόν λευτερμά.

'Αφοί 0ε0αμωθείς 8τμ & άνθρωπος ποό δμάλεζες Ιχεμ τά παραπάνω προσόντα, τότε 
μίλησέ του γμά τά ΠΑΚ χαί τίς Αρχές του χαί άνάθεσέ του τόν δημμουργία πυρήνα 
τοΟ ΠΑΚ.

6. "Αν στόν Εδμα πάλη Ιχεμς χαί άλλον φίλο ποό χαμ αυτός Ιχεμ τά προσόντα 
νά σχηματίσεμ δμχό του πυρόνα, τότε μίληοε χαί σ ’αύτόν ξεχωρμστά χαί χωρίς νά 
τοΟ Αποχαλόψεμς τόν έπαφό σου μό τόν άλλον. Τό Εδμο νά χάμεμς χαί στίς άλλες 
πόλεμς ποό θά έπμσχεφθείς. Σέ χαμμμά περίπτωση δέν πρέπεμ νά Αναφέρεμς σ ’Ιναν 
Από τοός παραπάνω γμά τίς έπαφές σου μό τοός άλλους.

6. Γυρίζοντας πίσω νά Ιλεθμς σ ’έπαφό μό τόν άνθρωπο τός Αργάνωσης ποό συνάν
τησες προτοΟ φόγεμς. Αύτόό θά σοΟ δώσεμ μμά δμεόθυνση (P.O.Box) στόν Αποία 
θά στείλεμς μμά Ιχθεση μό τά Ανόματα χαί τίς βμευθόνσεμς αύτΟν ποό Αργάνωσες 
καθώς χαί δλες σου τίς πληροφορίες, παοατηρόσεμς χαί συστάσεμς χαί δτμδόποτε 
Ιχεμς έμπμστευτμχό.


