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μακεδονικό Λαϊκό Απελευθε-
ρωτικό Μέτωπο) το 1943, που 
είναι ένα μείγμα Βουλγάρων και 
Σλάβων Κομμουνιστών.  Όμως 
αυτή η συνύπαρξις και συμφω-
νία υπονομεύεται από τον Τίτο 
που σκοπό είχε και μάλιστα με 
τις ευχές τώρα του Κρεμλίνου, 
να απορροφήσει την Βουλγα-
ρική και Ελληνική Μακεδονία, 
βλέποντας μάλιστα ότι η ΣΝΟΦ 
συνεργάζεται με μια άλλη κα-
θαρά Βουλγαρική Οργάνωση 
την «ΟΧΡΑΝΑ» τον Απρίλιο του 
1944 σπρώχνει τους πανίσχυ-
ρους Παρτιζάνους του να μπουν 
στην περιοχή της Φλώρινας 
προπαγανδίζοντας: Ενιαία και 
Ανεξάρτητη Μακεδονία. Παράλ-
ληλα ο Αρχηγός του ΚΚΒ Δημη-
τρώφ καλεί τον Στάλιν να Μεσο-
λαβήσει ώστε το θέμα να λυθεί 
Αδελφικά μόλις λήξει ο πόλε-
μος, χωρίς καμμία κουβέντα για 
τους Έλληνες Κομμουνιστές...
Όμως ο Τίτο με μια Στρατηγική 
όσο και Σατανική Κίνηση φέρ-
νει και τους δύο Βουλγάρους 
και Έλληνες προ Τετελεσμένων 
Γεγονότων καθώς τον Αύγου-
στο Ιδρύει την “Δημοκρατία της 
Μακεδονίας” και καλεί όλους 
να ενωθούν σ’ αυτήν. Έτσι Θε-
μελιώνει μάλιστα Μελλοντικές 
εδαφικές Διεκδικήσεις στην Ευ-
ρύτερη περιοχή εξασφαλίζοντας 
διέξοδο στο Αιγαίο. Δηλώνει 
μάλιστα ότι στόχος ήτο να ενώ-
σει “όλα τα τμήματα της Μακε-
δονίας που σπαρπάστηκαν το 
1912-1913 απ’ τους Βαλκάνι-
ους Ιμπεριαλιστές”! 
Το 1946 δε, φτιάχνει Σύνταγμα 
(που ισχύει μέχρι την Διάσπασή 
της το 1991) που Χαρακτηρίζει 
την χώρα του σαν Ομοσπονδια-
κή Λαϊκή Δημοκρατία με 6 Δη-
μοκρατίες: την Σερβία, την Κρο-
ατία, την Βοσνία-Ερζεγοβίνη, 
την Σλοβενία, το Μαυροβούνιο 
και την Μακεδονία. Έτσι, στην 
πραγματικότητα φτιάχνεται η 
Μεγάλη Γιουγκοσλαβία - σί-
γουρα από κλεμμένες πατρίδες 
- και ο Τίτο γίνεται παντοδύνα-
μος... Όμως το τέλος του Πολέ-
μου έχει αλλάξει τα Δεδομένα 
κι ο Μεγάλος Λύκος βλέπει με 
άσχημο μάτι αυτήν την Μεγάλη 
Γιουγκοσλαβία που μάλιστα έχει 
αρχίσει να φλερτάρει αλλού. Κι 
αυτό είναι η πραγματικά Μεγά-
λη Διορατικότητα του Τίτο που 
βλέπει ότι μετά το τέλος του Πο-
λέμου και η Ρωσία και η Αγγλία 
και η Ιαπωνία μαζί με ολόκλη-
ρη την Ευρώπη είναι όλες κα-

τεστραμμένες την στιγμή που η 
Νέα Μεγάλη Δύναμη είναι πλέ-
ον η Αμερική. Η Αμερική που 
με το Περίφημο Σχέδιο Μάρ-
σαλλ σκορπάει Δισεκατομμύρια 
Δολλάρια παντού με σκοπό να 
ξαναχτιστούν αυτές οι χώρες 
και να σταθούν στα πόδια τους, 
διαθέτοντας παράλληλα και το 
Μονοπώλειο του Νέου Τρομα-
κτικού Υπερόπλου: της Ατομι-
κής Βόμβας. 

Εδώ ακριβώς τελειώνει και 
το Ειδύλλιο Τίτο και Ελλή-
νων Κομμουνιστών στερώντας 
απ΄τον Ζαχαριάδη και την πα-
ρέα του, του ΔΣΕ την Υλική, 
Πολιτική και Ηθική Υποστήριξη 
που τους παρείχε με οδυνηρότε-
ρο όλων το Κλείσιμο των Συνό-
ρων που ήταν ζωτικής Σημασίας 
για τον αγώνα των Συμμοριτών 
ενάντια στην Μάνα Ελλάδα. Επί 
πλέον διχάζει την Ηγεσία του, 
αφού πολλοί με πρώτο τον Αρ-
χιστράτηγο και πρωθυπουργό 
της περίφημης “Κυβέρνησης 
του Βουνού”, Μάρκο Βαφειάδη, 
μένουν πιστοί φίλοι του Τίτο 
με δυσάρεστες συνέπειες αφού 
ο Αρχηγός Νίκος Ζαχαριάδης 
είναι παιδί του Στάλιν και του 
Κρεμλίνου. Έτσι ο αγώνας συ-
νεχίζεται με τον Ελληνικό Στρα-
τό που πλησιάζει όλο και πιο 
κοντά τα “άπαρτα Κάστρα” των 
Κομμουνιστών και το αίμα χύ-
νεται άφθονο εκατέρωθεν. Κό-
νιτσα, Καστοριά, Καρπενήσι, 
Φλώρινα Γίνονται τόποι όπου 
το “Φωτιά και Τσεκούρι” κυρι-

αρχεί και ανάμεσα στους Μαχη-
τές του “Δημοκρατικού Στρατού 
Ελλάδος” πολεμάνε με Λύσσα 
πάρα πολλοί Σλαβομακεδόνες 
και Αλβανοί.  Εδώ είναι που το 
πολιτικό κατασκεύασμα του Τίτο 
βρίσκει Συντρόφους, Οντότητα 
και Ουσιαστικούς Υποστηρι-
κτές τους Έλληνες Κομμουνιστές 
που μετά μάλιστα τις Μεγάλες 
ήττες τους ξεμένουν από εφε-
δρείες. Έτσι φτιάχνουν αυτό το 
πραγματικά Εφιαλτικό ανοσι-
ούργημα «Το Παιδομάζωμα» για 
να ακολουθήσει η Τραγική, η 
Αντεθνική και Ανθελληνική 5η 
Ολομέλεια της Κεντρικής Επι-
τροπής του ΚΚΕ στο Βίτσι (30-
31 Ιανουαρίου 1949) όπου Δι-
ακήρυξε ότι: «Σαν αποτέλεσμα 
της Νίκης του Δημοκρατικού 
Στρατού Ελλάδος και της Λαϊκής 
Επανάστασης, ο Μακεδονικός 
Λαός θα βρεί την πλήρη αποκα-
τάστασή του έτσι όπως την θέ-
λει ο ίδιος προσφέροντας τώρα 
το αίμα του για να την αποκτή-
σει. Αυτή είναι η θέση του ΚΚΕ 
πάνω στο Μακεδονικό ζήτημα. 
Οι δύο λαοί, Ελληνικός και Μα-
κεδονικός παλεύουν από κοινού 
για την λευτεριά τους»... Εδώ τα 
σχόλια περιττεύουν. Αρκεί μόνο 
να ειπωθεί ότι ενώ τότε όλοι οι 
Κομμουνιστές κάθισαν προσο-
χή, χρόνια μετά η Έλλη Παππά 
στέλεχος του Ριζοσπάστη και 
Σύντροφος του Μπελογιάννη 
την ονόμασε “Καρμανιόλα” για 
τον αγώνα και ο Λεωνίδας Κύρ-
κος στην “Καθημερινή” της 3ης 
Δεκεμβρίου 2006 την ονόμασε 

Περίεργη και Κατάπτυστη...
Αλλά ας γυρίσουμε στο «Παι-
δομάζωμα» που τα Τραγικά του 
αποτελέσματα τα πληρώνει μέ-
χρι τώρα η Μάνα Ελλάδα κι 
έχουν άμεση σχέση και με αυ-
τές τις Διαπραγματεύσεις και 
την προπαγάνδα που οργιάζει 
με Σκοπιανιούς να Γνωρίζουν 
ακόμη και εδώ στο Σύδνεϋ δύο 
φράσεις του Μυριβήλη στην 
«Ζωή εν τάφω» στην πρώτη την 
αρχική της μορφή που αποτελεί 
Συλλεκτικό πλέον βιβλίο και σε 
μια άλλη της Πηνελόπης Δέλ-
τα που με τα βιβλία της και την 
σχέση της με τον Ίωνα Δραγού-
μη είχε βοηθήσει στον Μακεδο-
νικό Αγώνα μας εναντίον των 
Βουλγάρων.  Είναι η 4η Μαρ-
τίου 1948 όταν θα ανακοινωθεί 
από τον Σταθμό της Ελεύθερης 
Ελλάδας ότι στο “Βαλκανικό 
Συνέδριο Νέων” στο Βελιγράδι 
αποφασίστηκε να δοθεί βοήθεια 
σε 12.000 παιδιά από την Ελλά-
δα που θα μεταφερθούν σε γει-
τονικές χώρες για Φροντίδα και 
Εκπαίδευση. 

Την εποπτεία της επιχείρησης 
αυτής ανέλαβε ο Γιατρός καρδι-
ολόγος Πέτρος Κόκκαλης (πατέ-
ρας του πασίγνωστου επιχειρη-
ματία Σωκράτη Κόκκαλη). Ήταν 
ένα ψεύτικο σύνθημα για να αρ-
παχτούν από την Βόρεια Ελλάδα 
28.000 παιδιά από 3-15 ετών 
για κάθε άλλο παρά ανθρωπι-
στική Λογική.  Αντίθετα ήταν 
μια απεγνωσμένη προσπάθεια 
να ενισχύσουν τις γραμμές των 
μαχητών που λιγοστεύουν ημέ-
ρα με την ημέρα και έχει αρχί-
σει η στρατολογία να γίνεται βί-
αια. Οι εθελοντές δεν φτάνουν 
ούτε το 10% και τέλη του 1948 
το 30% του ΔΣΕ είναι γυναίκες. 
Και το τραγικότερο, αυτές οι Γυ-
ναίκες δεν είναι τίποτ’ άλλο από 
βιαίως στρατολογημένες χω-
ριατοπούλες 17 & 18 χρονών 
που αναγκάζονται με το ζόρι να 
πολεμήσουν, με το ζόρι να σκο-
τώσουν και να σκοτωθούν... Σε 
αυτούς κοντά έρχονται να προ-
στεθούν τα παιδιά που μπορούν 
να σηκώσουν όπλο και το σπου-
δαιότερο οι μητέρες που μη θέ-
λοντας να αποχωρισθούν τα 
παιδιά τους τα ακολουθούν και 
γίνονται αναγκαστικά εθελοντές.

Συνέχεια την επόμενη Τετάρτη

τόξου για να καταφύγουν. Έτσι κι αυτήν την Συμφωνία της Βάρκιζας που
ήταν η Μεγάλη Ευκαιρία της Ελλάδος να επουλώσει τις πληγές της, κι
αυτήν την ποδοπάτησαν. Έχοντας αυτή τη φορά μπροστάρη τον Ήρωα αρ-
χηγό τους Νίκο Ζαχαριάδη, που αφίχθη με αγγλικό μάλιστα στρατιωτικό
αεροπλάνο απ' το “Νταχάου” της Γερμανίας Υγιέστατος και με Ροδοκόκ-
κινα Μάγουλα σχεδίασαν Μεθοδικά και Συνομωτικά τον 3ο Αδελφοκτόνο
Γύρο. Με τον Τίτο και τον Δημητρώφ μεγάλους μαέστρους σε όλα τα Κομ-
μουνιστικά σχέδιά τους με στόχο την Ελλάδα...
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Ο Αρχιμάγειρας του Πολιτικού Κατασκευάσματος της “Δημοκρατίας της Μακεδονίας”
Στρατάρχης Τίτο μαζί με τον συνεργάτη του Γκεόργκι Δημητρόφ, 
Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος της Βουλγαρίας


