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Ε
τσι φθάνουμε στο σήμερα, σε αυ-
τές τις νεφελώδεις διαπραγματεύ-
σεις με τον ίδιο πρωταγωνιστή 
τον κύριο Νίμιτς, που θάπρεπε να 

ήταν η πρώτη ένσταση της Ελλάδος ένεκα 
ονόματος και σίγουρα καταγωγής. Ζητώ-
ντας ένα άτομο ουδέτερο που να μην έχει 
καμμία σχέση με τα Βαλκάνια. 
Κι έρχονται τα δύο μεγάλα συλλαλητήρια 
και τον ξεσηκωμό των Ελλήνων ιδιαίτερα 
στην Αθήνα που όπως είπα Διαφημίστηκε 
από όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ότι 
κύριος ομιλητής θα είναι ο Μεγάλος μου 
άνθρωπος της Μουσικής και όχι μόνο, Μί-
κης Θεοδωράκης. 
Έτσι στάθηκα κι εγώ, όπως εκατομμύρια 
Κόσμος μπροστά στην Τηλεόραση να ακού-
σω την ομιλία του.
Και ομολογώ ότι απογοητεύτηκα και λυπή-
θηκα. Γιατί στην πραγματικότητα παρά το 
πάθος και την προσπάθεια δεν είπε τίπο-
τα που να άγγιζε την καρδιά του προβλή-
ματος. Κι ήταν μάλιστα ειρωνεία να ακούς 
από μέρος του πλήθος να τον επεφυμεί 
φωνάζοντας: Μίκη, αλλάζεις την ιστορία. 
Μίκη αλλάζεις την ιστορία. Σύνθημα που 
μου θύμισε εποχές ΠΑΣΟΚ. Ενώ ο Μίκης 
ούτε κατά διάνοια άγγιξε την ιστορία!
Και λυπήθηκα γιατί ο Μίκης, τώρα στο Λυ-
κόφως της ζωής του που είναι πλέον αργά 
για ψέμματα, αυτός ο Μίκης Θεοδωράκης 
με την Παγκόσμια αναγνώριση και τον Σε-
βασμό ήταν ο Ιδανικός Έλληνας να βρο-
ντοφωνάξει τις Μεγάλες Αλήθειες γι’ αυτό 
το Αγκάθι που χωρίζει τους δύο λαούς και 
δια το οποίον έχει και ο ίδιος ευθύνη. 
Ναι, είχε την χρυσή ευκαιρία να προσφέ-
ρει στην Μάνα Ελλάδα το Μεγαλύτερό του 
Δώρο: Μόλις πήρε στα χέρια του το Μικρό-
φωνο να Βροντοφωνάξει με όλη τη δύναμη 
της ψυχής του: Αγαπητοί μου πατριώτες, 
Ελληνίδες και Έλληνες, εδώ στην Ελλάδα 
και απανταχού της Γης. Ζητώ ένα Μεγάλο 
Συγνώμη γιατί για χρόνια συμπορεύτηκα 
με αυτούς που ενεφύσησαν σε αυτόν τον 
Λαό των Σκοπίων Μακεδονική Συνείδηση. 
Ζητώ Συγνώμη γιατί λέγαμε ψέμματα και 
Υπονομεύαμε την Ελλάδα. Και ζητώ Συγ-
γνώμη κι από εσένα Λαέ των Σκοπίων που 
μαζί με αυτούς τους Κομματικούς Φίλους 
και Συνεργάτες, για συμφέροντα άλλων σας 
είπαμε τα ίδια ψέμματα. Δεν είστε αδελφοί 
των Σκοπίων, αυτό που λανθασμένα έχετε 
πιστέψει. 
Δεν είστε απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάν-
δρου και του Φιλίππου. Είστε Σλάβοι. Σκο-
τώστε την προπαγάνδα και διαβάστε την 
αληθινή ιστορία σας. Σκύψτε με ευλάβεια 
σε αυτά που ο ίδιος ο πρώην πρόεδρός σας 

Κίρο Γκριγκόρωφ είχε Δημόσια και με ειλι-
κρίνεια δηλώσει! Σκοτώστε την προπαγάν-
δα που ο Τίτο και μαζί του ο Ζαχαριάδης 
και ο Βαφειάδης είχαν ποτίσει και δηλητη-
ριάσει τις Γενιές σας. Ζητώ Συγνώμη που 
συμπορεύτηκα μαζί τους. Είμαστε δύο Λαοί 
ειρηνικοί μπορούμε να ζούμε ο ένας δίπλα 
στον άλλον χωρίς Μίση και χωρίς Φαντά-
σματα και αυταπάτες!!!
Μόνο έτσι θα εξιλεωνόταν ο Μίκης Θεο-
δωράκης και μόνον έτσι θα άλλαζε πραγ-
ματικά την ιστορία που Γενναιόδωρα τον 
περίμενε. 
Γιατί το ξέρει και το γνωρίζει κι η Ιστορία 
ότι πράγματι συμπορεύτηκε με όλους αυ-
τούς που φτιάξανε εκ θεμελίων αυτό το οι-
κοδόμημα, αυτό το ψέμμα και εν μέρει βο-
ήθησαν να μεταδοθεί και να γίνει πιστευτό 
από 140 χώρες της γης...
Ήταν ο Μίκης που ασπάζεται από νωρίς 
τα διδάγματα της Δικτατορίας του Προλε-
ταριάτου, εντάσσεται στον ΕΑΜ-ΕΛΛΑΣ, 
πολεμάει στην Αθήνα στον Μαύρο Δεκέμ-
βρη του 1944 συνεχίζει και μετά την Συμ-
φωνία της Βάρκιζας, αποτελώντας δυνατό 
στέλεχος των Μετόπισθεν και βοηθά ποι-
κιλοτρόπως, όταν αρχίζει ο 3ος Γύρος του 
“Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος”. Κρατά 
πάντα Ηγετικό Ρόλο και γι’ αυτό εξορίζεται 
στην Μακρόνησο από την Κυβέρνηση Σο-
φούλη που μετά την πρώτη ήττα του Ελλη-
νικού Στρατού στον Γράμμο καταλαβαίνει 
επί τέλους ότι το “ένας στο Βουνό, δύο στα 
μετόπισθεν”, είναι η ζωτική αρτηρία των 
Συμμοριτών που τους αναζωογονεί. 
Έρχεται ο Αύγουστος του 1949 και η Νίκη 
του Εθνικού μας Στρατού. Οι Κομμουνιστές 

φεύγουν στο παραπέτασμα και ο Μίκης 
ελεύθερος μένει πιστός Σύντροφος. Φτιά-
χνει τους Λαμπράκηδες και όταν έρχεται η 
Δικτατορία του Παπαδόπουλου φεύγει στο 
Παρίσι. Μετά την πτώση της Χούντας επι-
στρέφει αφού έχει για λίγο στελεχωθεί και 
στο «ΠΑΚ» του Ανδρέα.
Παράλληλα βρίσκεται σε διαρκή επαφή με 
όλα τα Κομμουνιστικά Στελέχη και ιδιαίτε-
ρα τον Μάρκο Βαφειάδη, ο οποίος παρόλο 
που υπήρξε ο Μεγαλύτερος υποστηρικτής 
του Τίτο, έχει καταφέρει να βγει πάνω-κάτω 
στο Λάδι με την Σοβιετική Ηγεσία μετά τον 
Θάνατο του Στάλιν, ενώ το Αληθινό παιδί 
του Κρεμλίνου, ο Ζαχαριάδης, να σαπίζει 
στο Σουργκόντ της Σιβηρίας, πηγαίνει μά-
λιστα ο Μίκης επανειλημμένα στη Μόσχα 
και συναντά τον Βαφειάδη κάνοντας σχέ-
δια για το μέλλον. 

Σχέδια που γίνονται πράξη όταν, όπως 
είπαμε το 1983 καταφέρνει να τον φέρει 
στην Ελλάδα και με τη βοήθεια του ΠΑΣΟΚ 
και εισήγηση του Άκη Τσοχατζόπουλου τον 
επιβραβεύουν με το αξίωμα του Βουλευτή 
Επικρατείας. Φέρνουν δηλαδή μέσα στη 
Βουλή των Ελλήνων τον Αρχισυμμορίτη 
που πολέμησε την Ελλάδα και προσπάθη-
σε με όλες του τις Δυνάμεις να την βάλει 
στην Στρούγκα της Μόσχας. Παράλληλα 
πότισε τους Σκοπιανούς με το Δηλητήριο 
της ψευτιάς και τους βοηθούσε να ακρωτη-
ριάσουν την Ελλάδα, αρπάζοντας την Μα-
κεδονία μας. 
Και παρόλες τις παράξενες ακροβασίες του 
όπως το «Ή Καραμανλής ή τα Τανκς» όπως 
και η προσωρινή ένταξή του στη Νέα Δη-
μοκρατία, φθάνει με αυτήν την φιέστα στη 
Μακρόνησο στα μέσα του ‘80, να ξαναντα-
μώσει με όλα τα Συντρόφια του και να δι-
αλαλήσει την άσβεστη πίστη στο Κομμου-
νιστικό Δόγμα. Μόνο που αυτή η Πίστης 
αισθάνεται άνετα και μέσα στον Κόσμο της 
Χλιδής και του Καπιταλισμού... 
Και... αι Διαπραγματεύσεις συνεχίζονται 
και το θέμα δεν πρόκειται να λυθεί ποτέ, 
ιδιαίτερα από πολιτικούς που πάντα θα με-
τράνε με το πολιτικό κόστος. Μόνο ένας 
δρόμος υπάρχει. Να προσπαθήσουμε να 
εκμηδενίσουμε τα επιχειρήματα πάνω στα 
οποία έχει στηθεί αυτό το ψέμα. Κι είναι χι-
λιάδες και χιλιάδες οι πουλημένοι Δασκά-
λοι που τα’ χουν διδάξει, αρχίζοντας από 
τον ίδιο τον Τίτο και τους οπαδούς του. 
Μετά να πάρουμε έναν-έναν τους Κοντι-
λοφόρους που επιδοτούμενοι από διάφο-
ρα Κέντρα Γράφουν Βιβλία, προπαγανδί-
ζουν και κάνουν διαλέξεις παρουσιάζοντας 
Ιστορικά Γεγονότα παραμορφωμένα και 
αλήθειες αλλοιωμένες. Τέτοιος ήταν πα-
λαιότερα ένας Σιδηρόπουλος και τώρα ο 
Σοβαρότερος ένας Αμερικανοκράτης Ιστο-
ρικός ο J. Bacid που εστιάζει την προπα-
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