
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΡΟΥΡΗΣΗΣ ΛΑΪΚΟΥ ΑΓΩΝΑ (Ο.Π.Λ.Α)
ΠΡΟΣ
ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ
Οι κατακτητές και η προδοτική Κυβέρνηση του μέθυσου Ράλλη και  
του κύναιδου
Ταβουλάρη, αφού με την πείνα, την ομηρία, το κάψιμο χωριών και  
περιοχών, τις
δολοφονίες και τις συλλήψεις δεν μπόρεσαν να γονατίσουν τον  
Ελληνικό Λαό, έφεραν το δήμιο ΣΙΜΑΝΑ με ειδικούς δημίους να  
οργανώσουν επιστημονικώτερα δολοφονίες,
εμπρησμούς, ανατινάξεις για την εξόντωση του λαού και των  
αγωνιστών του.
Οργάνωσαν και εξόπλισαν εκτός από τις ασφάλειες ειδικά Τάγματα  
Ασφαλείας με
σκοπό το χτύπημα του λαού που παλεύει για να ζήσει και να  
ελευθερωθεί.
Σύμμαχοι, συνεργοί και βοηθοί των κατακτητών ενάντια στο λαό  
είναι οι οργανώσεις
που καθοδηγούνται και πληρώνονται από το Βασιληά. Τον  
Γλύξμπουργκ τον υπεύθυνο
υποκινητή εμφυλίου πολέμου στην Ελλάδα. Το βασιληά που με τους  
Παπαδόγγονες,
Χρυσοχόου και άλλους αποβλέπει να διαλύσει με τη βοήθεια των  
Γερμανών τις
πραγματικές εθνικοαπελευθερωτικές οργανώσεις, να ξανάλθει στην  
Ελλάδα και να
καταλάβει την εξουσία.
Όλοι αυτοί, κατακτητές, προδοτική Κυβέρνηση, αντιδραστικές  
οργανώσεις, εξοπλίζουν
σήμερα σώμα δολοφόνων που ονομάζουν Ειδική Ασφάλεια και που  
σ’ αυτό



στρατολογούνται γνωστά καθάρματα του ΕΔΕΣ, της ΕΣΠΟ, της Χ,  
της Εθν. Δράσης.
Αυτοί δολοφόνησαν τον δικηγόρο Γιαννακόπουλο, από τους  
Αρχηγούς του ΕΔΕΣ γιατί
ήθελε να ξεκαθαρίσει τον ΕΔΕΣ από τους γκεσταπίτες. Αυτοί κάθε  
μέρα δολοφονούν,
πυροβολούν, συλλαμβάνουν, κάνουν έρευνες και τρομοκρατούν το  
λαό. Πάνε να
λυγίσουν το λαό, να διαλύσουν τις οργανώσεις του.
Ο Ελληνικός Λαός δεν ανέχεται να δολοφονείται καινα  
τρομοκρατείται από τα
καθάρματα αυτά. Ο λαός μαζί με την ΟΠΛΑ του θα δώσει  
απάντηση και θα τη δώσει
γρήγορα.
Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΡΟΥΡΗΣΗΣ ΛΑΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ (Ο.Π.Λ.Α.)  
οργάνωση του
λαού ενάντια στους καταχτητές και τους προδότες ΔΗΛΩΝΕΙ ότι:
1) Θα υπερασπίσει και θα περιφρουρήσει τις πραγματικές  
εθνικοαπελευθερωτικές
οργανώσεις που αγωνίζονται τον τραχύ αγώνα ενάντια στους  
καταχτητές για την
απελευθέρωση της Ελλάδας μας και για τη λαοκρατία.
2) Θα εξοντώσει κάθε προδότη που συνεργάζεται με τους  
καταχτητές και θα
τιμωρήσει σκληρά καθένα που δολοφονεί, προδίδει και  
συλλαμβάνει αγωνιστές
του λαού.
3) Θα περιφρουρήσει τους λαϊκούς αγωνιστές και τους αγώνες του  
λαού.
ΚΑΛΕΙ
Τους αξιωματικούς όλων των όπλων, την αστυνομία, την  
χωροφυλακή, τους
ευζώνους και καθένα που θέλει να λέγεται Έλληνας να ΜΗ  
υπακούσουν στις
εντολές των καταχτητών και των προδοτών, να ΜΗ γίνουν  



δολοφόνοι και προδότες του λαού. ΚΑΛΕΙ τον Ελληνικό Λαό να  
περιφρουρίσει τους αγωνιστές του και να
ενισχύσει την Ο.Π.Λ.Α. καταγγέλνοντας με συγκεκριμένα στοιχεία  
κάθε προδότη.
Η Ο.Π.Λ.Α. είναι ο άγρυπνος ΦΡΟΥΡΟΣ των αγωνιστών του λαού  
και των λαϊκών
αγώνων, ο ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ του λαού και ο αμείλικτος ΤΙΜΩΡΟΣ 
κάθε προδότη.
Η Νίκη πλησιάζει και θα είναι ΝΙΚΗ του λαού.
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΦΡΟΥΡΗΣΗΣ ΛΑΪΚΟΥ ΑΓΩΝΑ 
(ΟΠΛΑ)

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΡΟΥΡΗΣΗΣ ΛΑΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ
Στις 14 Φλεβάρη ακούστηκε ανακοίνωση της Κυβέρνησης  
Τσουδερού. Στην
ανακοίνωση αυτή κατηγορείται η ΟΠΛΑ ότι συνεργάζεται με τους  
Γερμανούς, ότι
προβαίνει σε αντεθνικές προδοτικές ενέργειες, και ότι, εάν  
εξακολουθήση, θα θεωρηθεί
σαν εγκληματίας πολέμου και θα τιμωρηθή. Οι λεγόμενες  
«Εθνικές» οργανώσεις Χ,
ΕΔ, ΠΕΑΝ, ΙΤ, ΕΔΕΣ κλπ ρεκλαμάρουν την ανακοίνωση αυτή και  
χύνουν όλο το
βρωμερό και συκοφαντικό δηλητήριό τους.



Εμείς ρωτάμε τον ελληνικό Λαό και τον Τσουδερό. Ποιος  
συνεργάζεται με τους
Γερμανούς; Η ΟΠΛΑ που βρίσκεται σε αδιάκοπο αγώνα κατά των  
κατακτητών και των
προδοτών πρακτόρων της, που τα μέλη της καταδιώκονται με  
λύσσα από τους εχθρούς
του λαού και που, όταν συλληφθούν, βασανίζονται και  
δολοφονούνται από τις
ελληνόφωνες γερμανικές υπηρεσίες και τους Γερμανούς ή οι  
«εθνικές» οργανώσεις,
οπαδοί του Τσουδερού που όχι μόνο δεν πολεμούν τον καταχτητή  
αλλά τον ενισχύουν
με όλα τα μέσα για την εξόντωση των εθνικοαπελευθερωτικών  
οργανώσεων, που μέλη
της κατατάσσονται στις γερμανικές υπηρεσίες, τάγματα  
γερμανοτσολιάδων και Ειδική
Ασφάλεια και που αν συλληφθούν κατά λάθος, αφήνονται  
ελεύθεροι.
Ποιος κάνει αντεθνικές και προδοτικές ενέργειες; Η ΟΠΛΑ που  
στέκεται στην
πρώτη γραμμή του αγώνα και που ΦΡΟΥΡΕΙ τους λαϊκούς αγώνες  
και που ΤΙΜΩΡΕΙ
τους σιχαμερούς προδότες τύπου Καλύβα ή οι λεγόμενες «εθνικές»  
οργανώσεις που
καταδίδουν στους Γερμανούς και συλλαμβάνουν λαϊκούς  
αγωνιστές, που οπλοφορούν
με άδεια των Γερμανών, που μέλη τους, γερμανοτσολιάδες και  
Ειδική Ασφάλεια
ληστεύουν, δέρνουν, δολοφονούν;
Γιατί όμως η αλήθεια λέγεται ανάποδα;
Τα πράγματα είναι ολοφάνερα. Κάθε τι που είναι καλό για τον  
ελληνικό λαό
είναι κακό για τους κατακτητές, τους προδότες και την  
πλουτοκρατία. Η ΟΠΛΑ που
αγωνίζεται για το λαό, με τη δράση της απόχτησε την αγάπη και την  



εμπιστοσύνη του
λαού μα ταυτόχρονα το μίσος των κατακτητών, των προδοτών, της  
πλουτοκρατίας και
γι αυτό καταδιώκεται και συκοφαντείται από αυτούς.
Ο Ελληνικός Λαός που βλέπει τα πράγματα, αγαπά την ΟΠΛΑ και ο  
κ.
Τσουδερός όμως οφείλει να μάθη την αλήθεια και ν’ ανακαλέσει  
την ανακοίνωση του
για να μη θεωρηθή συνωμότης.
Η ΟΠΛΑ είναι περήφανη για τη δράση της και εκτελώντας το  
καθήκον της
απέναντι στο λαό, θα συνεχίση να φρουρή τους λαϊκούς αγωνιστές  
και να τιμωρή τους
προδότες.
Η Διοίκηση της Οργάνωσης Περιφρούρησης
Λαϊκού Αγώνα (ΟΠΛΑ)


