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"Ελληνες πατριώτες
Τ Α  Ο Π Λ Α  Τ Ο Υ  Ν Α Τ Ο  Δ Ο Λ Ο 

Φ Ο Ν Ο Υ Ν  Τ Ο  Λ Α Ο  Μ Α Σ

Μπροστά στά ένοχα καί άδιάντροπα μάτια της Δυτικής Εύρώπης καί 
με τά άδοξα όπλα του τυραννικού ΝΑΤΟ,πού κατασκευάζονται στά έργο- 
στάσία της,οί άπαίσιοι γκεσταμπιτες του παράφρονα έγκληματία Παπα- 
δδπουλου δολοφονούν τδν αδούλωτο δημοκρατικό λαό μας. "Εξη μέρες 
τώρα τρέχει άφθονο τό αίμα τής αξίας μας σπουδαστικής νεολαίας καί 
τής ήφξτΛ'κής έργατιάς μας,βλόκληρου του λαού μας.Οί δρόμοι τής ’Α
θήνας βάφτηκαν κόκκινοι άπό αθώο αίμα των ΰπερασπιστών τής Λευτε
ριάς μας,τών Ιδανικών μας καί τών ανθρώπινων δικαιωμάτων μας.'Ε
κατοντάδες είναι οί τιμημένοι νεκροί τών ίστορικών αύτών ήμερών 
πού συμθέτουν τό σκηνικό τής σύγχρονης τραγωδίας του 'Ελληνικού 
λαού.""Αλλες πτυχές τής πολύπρακτης τραγωδίας μας είναι οί χιλιάδες 
τραυματίες,οί μαζικές συλλήψεις πού ξεπερνούν σέ αριθμό έκεΐνες 
τής άποφράδας 21ης 'Απρίλη 1967,τό δράμα χιλιάδων γονέων πού άνα- 
ζητούν τά χαμένα παιδιά τουςί "Ομως ή 'Ελληνική ’Αντίσταση άφοβη 
καί περήφανη έξα?Ίθλουθεΐ τόν ωραίο της αγώνα γιά τήν ’Εθνική ’Α
νεξαρτησία καί τήν ΛαΓκή Κυριαρχία,γιά τό ξεπάτωμα τών γκάνκστερς 
τού διεθνούς έκληματία Νίξον,γιά τό ξήλωμα τής κατοχής τών ΗΠΑ, 
γιά νά άνήκει ή ‘Ελλάδα στούς "Ελληνεςί Σαρκάζουν οί ναρκομανείς 
έγκληματίες τού 'έκτου στόλου άπό τά αγκυροβολιά κοντά στήν ’Αθή
να, βλέποντας τούς είδεχθεΐς κακούργους πραιτωριανούς τής χούντας 
νά δολοφονούν άναντρα μωρά καί άμούστακα άγόρια.'Ηδονίζονται στή 
θέα τών πτωμάτων καί τού αίματος τών δημοκρατών οί σαδιστές τού 
πενταγώνου καί τής ΟΙΑ καί παροτρύνουν τά έλληνεπώνυμα κτηνη τού 
ταγματασφαλίτη Παπαδόπουλου σέ μεγαλύτερο πογκρόμ.Κλαυθμιρίζουν 
ύποκριτικά οί δυτικοευρωπαΐοι "δημοκράτες" καί νίπτουν τά χέρια 
τους σάν τόν Πιλάτο μπροστά στδ τρομερό δράμα τού λαού μας. Τό 
δεσμωτήριο τών λαών τής Δυτ.Εύρώπης πού λέγεται ΝΑΤΟ προχωρεί και 
κραταιώνεται."Ομως μυριόστομη αντηχεί ή κατάρα τού ‘Ελληνικού λα
ού ¡ Θ ά ν α τ ο ς  σ τ ο ύ ς  δ ο λ ο φ ό ν ο υ ς ,  τού αθώου λα
ού μας.

ΞΕΝΗΤΕΜΕΝΑ ΑΔΕΡΦΙΑ
Σφίξτε τά χέρια καί τίς καρδιές,σταθήτε πλάι 

στό μαχόμενο λα6 μας,Βοηθεΐστε μέ ολα τά μέσα τους άγωνιστες στην 
πατρίδα μας.Τσακίστε τόν αίμοβόρο φασισμό.*Η νίκη είναι δίκη μας.
ΛΕΥΤΕΡΙΑ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑί ΕΞΩ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ-Η ΧΟΥΝΤΑ ΣΤΗΝ ΚΡΕΜΑΛΑ.


