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ÊÓËÒÓÐÀ
ГРЧКА АНТИМАКЕ   

Грчката антимакедонска 
борба I" (од Илинден до 
За горичани 1903-1905) 

од грч киот автор Димитрис 
Лито ксоу, преведена на маке-
дон ски јазик од Васко Ка-
раџа, говори за еден период 
во грчката национална исто-
рија, кога грчката антима ке-
донска борба била при кри-
вана, односно нарекувана 
македонска борба. Станува 
збор за значајно поглавје од 
поновата балканска исто-
рија, кое грчката историо-
графија го презентирала на 
таков начин, што ја прави 
непозната историската вис-
тина, создавајќи една сосема 
митска приказна создадена 
врз основа на разни лаги, со 
бришење на историските 
нас      тани. 

Сепак, низ страниците од 
спомнатата книга, во обја ве-
ните мемоари и дневници на 
грчките македономахи (бор-

И кај овој автор Илинденското востание претста-
вува настан од големо значење, па така уште 
на почетокот на книгата тој кажува дека ако 
денес грчкиот читател прибегне кон грчката 
библиографија за македонското прашање, 
односно за Илинден, тогаш ќе може да про-
чита многу лаги.

"Македонската борба (грчка антимакедонска 
бор      ба) е светла страница од историјата на 
Нацијата, сè уште непозната за пошироката 
јавност, иако проучува еден од најславните 
и највдахновените напори кои ги направил 
грчкиот народ", пишува Павлос Цамис.

ци за Македонија), за прв пат 
се презентира антимакедон-
ската борба.

СТАВОВИ

Грчката антимакедонска 
борба е систематски напор 
кој грчката држава го вло-
жила на почетокот на XX век, 
за да му зададе удар на на-
ционално-демократско ав-
тономистичкото движење на 
Македонците. Во таа борба 
грчката држава и национа-
листичката парадржава му 
станале сојузник на отоман-
скиот естаблишмент од тоа 
време. Тие располагале со 
многу пари и оружје така 
што можеле да составуваат и 
да испраќаат чети на маке-
донски територии, каде што 
не живееле Грци, за да го 
тероризираат населението и 
да го запрат процесот на ма-
кедонската национална пре-
родба. Со насилничко одне-
сување на грчките банди под 
водство на грчките офицери, 
тие сееле ужас и смрт низ 
македонските села, но сепак 
не успеале да го спречат раз-

војот на македонската на-
ционална идеологија. 

И кај овој автор Илин-
денското востание прет ста-
вува настан од големо зна-
чење, па така уште на поче-
токот на книгата тој кажува 
дека ако денес грчкиот чи-
тател прибегне кон грчката 
библиографија за македон-
ското прашање, односно за 
Илинден, тогаш ќе може да 
прочита многу лаги, како: 
Илинден е бугарско движење 
кое се појавило во Западна 
Македонија, во него главно 
учествувале славофони, от-

цепници селани, раководени 
од комитаџиите, во Илинден 
учествувале мал број патри-
јашисти и тоа принудени од 
комитите, под закана со 
смрт, бунтовниците се бо-
реле насилно како против 
мирното муслиманско насе-
ление, така и против патри-
јаршистите... На сите грчки 
автори кои нешто напишале 
за Илинден речиси им се 
совпаѓаат претходно иска-
жаниве ставови, кои и ја со-
чинуваат грчката позиција 
која им служи на политичките 
цели и се вклопува во сев-

"

ВО МЕМОАРИТЕ И ВО ДНЕВНИЦИТЕ НА ГРЧКИТЕ МАКЕДОНОМАХИ, 
БОРЦИТЕ ЗА МАКЕДОНИЈА, ПРВ ПАТ Е ПРИКАЖАНА 
АНТИМАКЕДОНСКАТА БОРБА



  ОРИСКАТА  ВИСТИНА
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  ДОНСКА БОРБА

"Македонскиот јазол" од 
Ханс-Лотар Штепан
За Македонија: 810 
денари + ПТТ; За Европа: 
13 евра + 8,5 евра за ПТТ 
(препорачано)
За Америка: 18 $ + 13,5 $ 
ПТТ (препорачано)

Почитувани читатели, доколку сакате да ја збогатите Вашата библиотека, неделникот "Македонско сонце" 
Ви нуди избор од пет мошне интересни книги. Во четири броја од неделникот имавте можност да се 

информирате за кои книги станува збор, а овој пат Ви ја претставуваме:

"Богомилството во 
духовната култура на 
Македонија" од Маја 
Ангеловска-Панова
За Македонија: 360 денари 
+ ПТТ; За Европа: 6 евра + 
5,5 евра ПТТ (препорачано)
За Америка: 8 $ + 8,5 $ ПТТ 
(препорачано)

"Грчка антимакедонска 
борба I" (од Илинден до 
Загоричани) од Димитрис 
Литоксоу; За Македонија: 
240 денари + ПТТ
За Европа: 4 евра + 3 евра 
ПТТ (препорачано)
За Америка: 5 $ + 6 $ ПТТ 
(препорачано)

"Битката за Македонија" од 
Владислава Спироска 
За Македонија: 160 денари 
+ ПТТ; За Европа: 2,5 евра + 
3 евра ПТТ(препорачано)
За Америка: 4 $ + 5 $ ПТТ 
(препорачано)

"Локвата и вињари" од 
Лазар Поптрајков
За Македонија: 210 денари 
+ ПТТ; За Европа: 3,5 евра + 
3 евра ПТТ (препорачано)
За Америка: 5 $ + 6 $ ПТТ 
(препорачано)

Книгите можете да ги нарачате на адресата и на е-маил адресата на "Македонско сонце", како и на 
телефонските броеви на Редакцијата. 

купното грчко пропагандис-
тичко гледиште на грчката 
др   жава по македонското пра-
шање. 

ДОКУМЕНТ

За таканаречената маке-
донска борба, во својата кни-
га пишува и Павлос Цамис, 
кој ќе запише:  "Македонската 
борба (грчка антимакедонска 
борба) е светла страница од 
историјата на Нацијата, сè 
уште непозната за поши ро-
ката јавност, иако проучува 
еден од најславните и нај-
вдахновените напори кои ги 
направил грчкиот народ. 
Оваа борба може да се смета 
како втор значаен пункт во 
националниот живот по 1821 

година. Тоа личи на некаков 
оган кој гори и ја осветлува 
цела Македонија, а се покажа 
способна да ја задржи неа 
грчка". 

Во истиот дух напишал и 
еден грчки национален (на-
ционалистички) историчар, 
Апостолос Вакалопулос: "Ме с -
тото на македономахите (грч-
ките борци за Маке до нија), 
кои со својата крв ја маѓепсаа 
земјата на Алек сандар Ве-
лики, е крај бор ците од 1821 
година. Ако оние ја вос крес-
наа грчката држава, овие ги 
обновија нивните херојства 
и го до полнија нивното 
дело". 

Исто така, и мислењето на 
еден врвен водач на грчкиот 
политички систем, Конста н-

динос Караманлис, беше де-
ка една од најсветлите стра-
ници на историјата на На-
цијата е крвавата и сестрана 
борба на македонскиот хе ле-
низам за обезбедување на 
својот национален идентитет 
и за добивање на својата не-
зависност". 

Од трите горенаведени 
ставови би можело да се 
заклучи дека македонската 
борба во грчката национална 
историја се смета за херојска 
борба на Грците од Маке-
донија во периодот 1904-
1908 година за зачувување 
на нивниот национален иден-
титет и за нивната не за вис-
ност. Но, сепак тоа е запи ша-
но само во книгите на грч-
ките историчари.

Оваа книга авторот Ли-
токсоу ја завршува со при-
кажувањето на настаните до 
март 1905 година, но тој пла-
нира да ја продолжи поради 
еден суштински повод, а тоа 
е постоењето на неизда де-
ниот дневник на Цонтос-Вар-
дас за чија дејност може да 
се прочита во последните 
две поглавја. 

Поголемиот дел од тој 
дневник се наоѓа во Главниот 
државен архив и претставува 
потресен доку мент за грч-
ката антима ке донска борба. 
Криењето на тој документ од 
страна на грчката историо-
графија не е случајно, затоа 
што може да ја урне грчката 
приказна за македонското 
прашање. 


